


  

  اءـــالقصيدة الحسن
  المشهورة بـ

  »اويعروض الس«و »الساوية«
  

  
  

  نظم

ين صدر الدد بن محمين ركن الدد بن محم

   اوي السعثمان

  

  

  

  اعتىن ا

  حسام الدين مصطفى حممد

  

حتتوي على مقاصد كثرية، وقواعد لطيفـة، متـضمنة         «

 أنه نظم غريب    ، مع لبياناٍت معجزة، يف تركيباٍت موجزة    

، عن  يف نوعه، عجيب يف شأنه، وكفاك النظر يف عباراته        

  »تعداد صفاته

جنم الدين سعيد بن حممد السهـ٧٣٠ت بعد ( عيدي .(  
 



 ١

ا ا ا   

  المقدمة
  

العاملنياحلمد هللا رب والص ،الم على أشرف املرسلنيالة والسسي ،وعلى آله ٍددنا حمم 

ابعني هلم بإحساٍنوصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  ؛وبعد

فما أكثر ما حتتويه املكتبة التة من املؤلَّراثية واملنظومة يف فات املختصرة واملتون النثري

 ا من مخسة متوٍن واحدمه اليوم للقارئ يعدذي أقدلكن هذا املنت الَّ! علمي العروض والقافية

روح قيمت عليها الكثري من الشاب، وأُلَّت وذاع صيتها، اعتىن ا العلماء، وحفظها الطُّاشتهر

واحلواشي والتفاٍتقيم عليها من مؤلَّى صارت مبا أُعليقات، حتشكِّ تل حيزا من تلك ا ضخم

املكتبة التة، وهذه املتون اخلمسة هيراثي:   

- »ةاألندلسي«وت سمروض أيب اجليشع«ا ى أيض«ٍد أليب اجليش عبد اهللا بن حمم 

هـ٦٢٦ت ( األنصاري (.  

   ).هـ ٦٤٦ت (لعثمان بن عمر بن احلاجب  »املقصد اجلليل يف علم اخلليل« -

  .مد بن حممد بن عثمان الساوي حمل»القصيدة احلسناء« -

- »امزةالرافية يف علمي العروض والقافية الش« وتى أيسما ض»بن اهللا عبدل »ةاخلزرجي 

ٍدحمم اخلزرجي ١(األندلسي(.  

اص  اخلو القنائياد بن شعيٍب ألمحد بن عب»الكايف يف علمي العروض والقوايف« -

  ). هـ٨٥٨ت (

  

                                                 

  ).١٥٦ص  (»عروض أيب اجليش«مقدمة حتقيق :  ال يعلم تاريخ وفاته، ينظر)١(



 ٢

وقد تعددت أمساء هذا املنت يف إشارة املصادر وكتب الببلوجرافيا إليه، فسي يف م

  :ف يف ختام نظمه، وهو أقرب هذه األمساء، ودليله قول املؤلِّ»ناءالقصيدة احلس«بعضها بـ

ــرى -٣٠٤ ا تهتــد ــسناُء ِع ح ــت    وِإذْ كَمُلَ
  

  ِمئَـــاٍت ثَلَاثًـــا فَاشـــكُروا اَهللا ذَا الْعلَـــى  
  

القصيدة هذه اسم: حسناء« يقول البدر العيين وإذ: لقال هلا صفةً كانت لو إذ اظاهر 

يه بعض املصادر سم، وت)١(»احلسناء القصيدة هذهوإذ كملت : تقدير على، ءاحلسنا كملت

  .»اويعروض الس« أو »ةاويالس«فه بنسبته إىل مؤلِّ

    

٣٠٦ (ة أبياٍتوتقع القصيدة يف ثالمثائة وست(واختار الس ،هلا حبر الطَّاوي ِوويل وري 

يت اختار هلا حبر البسيط، وإن كان  والَّ»املقصد اجلليل« ة ابن احلاجبضاهي الميام، وهي تاللَّ

إليهذي يصري فظ الَّ بذكر اللَّحاف اكتفاًءابن احلاجب قصد إىل االختصار بترك تفسري الز 

فعولُ(حاف، كاستغنائه بلفظ الوزن بعد الز (اكنعن تفسري القبض وهو حذف اخلامس الس.  

ـ    ــاٍب ذُِكـ ــاف ِبأَلْقَ حالز ــم ــه ثُ   رنَ لَ
  

ــدلَا    ــِسِريِه ب ــن تفْ ع تــض تاع ــه   )٢(ولَفْظَ
  

 ذلك من مجلة حسنات حاف دون إمجال، وعدر الز يف قصيدته فساوي السفإنَّ

  :نظمه

ــةٍ  -٩ ــٍف وِعلَّ حــلَّ ز ــِه كُ ــسرت ِفي   وفَ
  

ــا   ــاِلِكي فَأُجِملَـ ــلَ الْمـ ــم أَك ِمثْـ   ولَـ
  

١٠- تحــر صــواو ــالَم يزاِحفُ اِء مــِتثْن ِباس   
 

ــا   ــانَ أَجملَ ــد كَ ــاِل قَ مالِْإج ــن ــذَاك ِم   فَ
  

١١-    قَّحــن م ــني ــم رِص ــه نظْ ــى أَن   علَ
  

ــا     ــني ِليجملَ ــاِء ِص ــشِو والِْإيطَ ــِن الْح ع  
  

ناء على  الثَّ يف»شرحه«مة يف مقد ويينزالقَ محنالر عبد بن عمر املعايل أبووقد بالغ 

ا، ومع ا، وأضيقها مسلكًدركً مفة يف هذا الفنملا كانت أصعب الكتب املصن«القصيدة، يقول 

                                                 

  ).٢/١١٣٦ (»كشف الظُّنون«، )١٣١ق  (»احلاوي« )١(

  .)١٠٩ص  (»اية الراغب« )٢(



 ٣

ر ، هِج صحيحٍة، بليغٍة فصيحٍةلٍةز جغموض معانيها، ورموز قواعدها ومبانيها، نظمها بألفاٍظ

ا ما صا من بعده أن يأتوا مبثلها، وال يف من قبلها، وأَن ا من نظر يف عرف قدرها إلَّعجز

كتب األدباء نظرا، وحبث فيها حبثًا وافيعلى أشياء عريت ا، فيجدها بعد ذلك مشتملةًا شافي 

عنها مصنم، وقصرت منها مطومفاال« .  

حتتوي على مقاصد كثرية، «ا  أيض»شرحه«مة  يف مقدسعيد ينالد جنمالعالمة ويقول 

موجزٍة، يف تركيباٍت معجزٍة لبياناٍتنةوقواعد لطيفة، متضم مع أن ،ه نظميف نوعه،  غريب 

عجيبظر يف عباراته، عن تعداد صفاته يف شأنه، وكفاك الن«.  

  

كتبف فقد كانتا املؤلِّأم وجرافيا ضنينةًراجم والببل التوال  لها بذكر ترمجٍة جد ،

 املعايل أبو، وزاد عليها  واسم أبيه ولقبه ونسبتهه ولقبها على ذكر امسيكاد يقف القارئ فيها إلَّ

ل فض بالت، وشهادٍة عاطٍره، مع ثناٍءاسم جد »شرحه« يف مقدمة القزويين محنالر عبد بن عمر

والتاإلمام العلَّ«ر يف العلم بحامة أعلم العلماء املتأخة رين، صدر امللَّرين، وأفضل الفضالء املتبح

ين، والدحجة اإلسالم واملسلمني، حممد بن الصعيد العلَّدر اإلمام السامة ركن الدد بن ين حمم

عثمان السالَّ)١(اوي ،ذي ال يل، والعامل الَّفاضل، العامر منازل الفضائل، واحملمود ماثَذي ال ي

   ،مبا بدأ وأعاد من الفواضل

ــا    ــِرٍئ متناولً ام ــف ــت كَ لَغــا ب مو  
  

ــولُ  ــا نــالَ أَطْ ــثُ ميــا ح ــِد ِإلَّ جالْم ِمــن  
  

ــةً    حــاِس ِمد ونَ ِللنــد هــغَ الْم ــا بلَ   ولَ
 

  وِإنْ أَطْنبــوا ِإلَّــا الَّــِذي ِفيــِه أَفْــضلُ     
  

  .»أنار اهللا برهانه، وأوضح يف أعلى  اجلنان سلطانه

                                                 

 مـن  واحٍد كلِّ وبني بينها وسط،ال يف ومهذان يالر بني حسنةٌ مدينةٌ«إىل مدينة ساوه، وهي      نسبة   )١(

 ،ةٌإمامي شيعةٌ أهلها وآوه ،ةٌشافعي ةٌيسن فساوه آوه، :هلا قالي مدينةٌ وبقرا ا،فرسخ ثالثون يوالر مهذان

 تـر الت فجاءهـا  )٦١٧( سنة إىل معمورتني زالتا وما ،عصبيةٌ بينهما يقع يزال وال فرسخني، حنو وبينهما

 يكن مل ٍبتكُ دار ا وكان ة،البت اأحد يتركوا ومل فيها من كلَّ وقتلوا بوهاخر همأن رتبفخ ركالت ارالكفَّ

  ).٣/١٧٩ (»معجم البلدان«. »أحرقوها همأن بلغين منها أعظم نياالد يف



 ٤

 نظم بعد هذه القصيدة قصيدةًف  املؤلِّ أنَّ»شرحه« يف سعيد ينالد جنمامة وأفاد العلَّ

 شيخه ها مل تشتهر، وأنَّ ولكن، من اإليطاء واحلشو يف العروض خاليةًأخرى يف ألف بيٍت

  .)١(فهارآها ومسع بعضها من مؤلِّ

كما نقل عن ركن الدين احلديثيأن ه مسع ممن جالس النه كان يتكلَّاظم أنظم يف م بالن

  .)٢(ثر بل أسهلم بالنا يتكلَّاحملادثة واملباحثة كم

، )هـ٦٤٦ت (ى سنة  املتوفَّف إىل قصيدة ابن احلاجب املالكيويظهر من إشارة املؤلِّ

ل شومن كون وفاة أوعبد بن عمر املعايل أيبهذه لقصيدة احلسناء اح ر محنالر سنة القزويين 

  .ابع اهلجريهذا القرن الس هو أحد علماء اويين الس صدر الد؛ أنَّ)هـ ٦٩٩ت (

  

اح هذه وممالقصيدة احلسناء«ن وقفت عليه من شر«:  

 اهومس ،)هـ ٦٩٩ت ( القزويين ضيوالعر عمر بن محنالر عبد بن عمر املعايل أبو -

»الدالقصيدة شرح يف الفريدة ةر«، حول شروهو أو٣(متهاها كما يظهر من مقد(.  

- ين احلركن الد٤(ديثي(.  

                                                 

  ).١٣٣ق  (»شرحه«، ونقل ذلك أيضا العيين يف ) ٢٣٨ص  (د جنم الدين سعي»شرح« )١(

  ) .٧٢ص  ( جنم الدين سعيد»شرح« )٢(

وله نسخةٌ حمفوظـةٌ بـدار الكتـب        ). ٧/٢٨٨ (»فنيمعجم املؤلِّ «،  )٢/١١٣٦ (»كشف الظُّنون «)٣(

وفَّرت  تنتهي بانتهاء قسم العروض من القصيدة، وقد ت        ورقة،) ١٧٥(يف   ،)١٦٢عروض  (املصرية، برقم   

لدي.  

 يف أكثر من موضٍع، ولعلَّ املقصود هو ركـن الـدين   »شرحه« ذكره ونقل عنه جنم الدين سعيد يف     )٤(

  بن احلسناحلديثي حمم ـ  ٧١٥( سـنة  باملوصل ىاملتوفَّ،  د العلوي  »كـشف الظُّنـون  «كمـا يف  )  هـ

)٢/١٣٧٠.(  



 ٥

  .)١()هـ ٧٤٩ت  (األصبهاينُّ أمحد بن محنالر عبد بن حممود ينالد مشس -

- عز ينالد حممود بن دحمم اآلمشرحه«، وانتهى من تأليف )هـ ٧٥٣ ت (لي« 

   .)٢() هـ٧١٥(سنة 

 ٧٣٠( سنة »شرحه«، وانتهى من تأليف عيديالس ٍدحمم بن سعيد ينالد جنم -

  .)٣()هـ

 كبري: لاألو: ، وله عليه شرحانالعبيدي ايد عبد بن الكايف عبد بن اهللا عبيد -

اينوالثَّ ،)٤(»القوايف العروض شرح يفوايف ال«اه ومس :املقاصد على  حيتويصغريومقتصر ، 

  .)٥(»القوايف العروض علمي يف الكايف« اهومس، أمجله ما وبيان القصيدة مشكل حلِّ على

                                                 

ولـه  ). ١٢/١٧٣ (»فنيمعجم املـؤلِّ  «،  )٨/٢٨١ (»هبشذرات الذَّ «،  )٢/٢٧٨ (»بغية الوعاة « )١(

، وعنها مصورةٌ مبعهد    )٥٣٩(، ونسخةٌ مبكتبة شهر أغا، برقم       )٢٦٦٢(نسخةٌ مبكتبة أمحد الثَّالث، برقم      

) ٧٠(، يف   )٨٦٥٦٩(، برقم   مبكتبة الربملان اإليراينِّ  ، وله نسخةٌ    )عروض ١٢(املخطوطات العربية، برقم    

  .سخة األخرية، وقد توفَّرت لدي هذه النورقة

  .ورقة) ٨٨(، تقع »شرحه« وقفت على ذلك يف آخر نسخٍة لدي من )٢(

وله أكثر من نسخٍة خطيٍة،     ). ٢/١١٣٦ (»كشف الظُّنون «،  )١٠/٧٦ (»طبقات الشافعية الكربى  « )٣(

ح بتحقيـق   وقد طُبع الشر  . ورقة) ١٧٠(، تقع يف    )٢٤٥٨( بإيران، برقم    حمفوظةٌتوفَّر لدي منها نسخةٌ     

  .وهي طبعةٌ ا أخطاء وتصحيفات كثرية .  م ٢٠٠١سومي أوزدمري، يف إسبارطة 

   . وخمتلطة األوراق،ناقصة األول واآلخرورقة، ) ١٤٦( وقفت له على نسخة يف )٤(

ـ ٩٠١( سنة    وفاته وذكر أنَّ ،  )٢/١١٣٦ (»كشف الظُّنون « )٥(  »األعـالم «وذكر الزركلُّي يف    )!  ه

ـ ٧٢٤( بعد   أا) ٤/١٩٤( ـ ٨٠١(أنها سنة   ) ١/٤٦٨(»ة العارفني هدي«، وذكر صاحب    ) ه وله ).  ه

يف و،  )١٢٥( ، بـرقم  ةاملصري الكتب دار، ويف   )٣٤٢٩١)  حليم ١٦٢((برقم   ،ةزهرياأل نسخةٌ خطيةٌ يف  

ظـر  ، ين )١٩٧١(بـرقم    ،يل اللـه ، ويف   )٨٣١٨(، ويف املتحف الربيطاينِّ، برقم      )٧١٤٨(برقم   ،برلني

، ونسخةٌ بسوهاج، وعنها مصورةٌ مبعهد املخطوطات، بـرقم         )٢/١١٧٧ (»جامع الشروح واحلواشي  «



 ٦

-أمحد بن حممودين  بدر الد العِنيهاشرح، )هـ ٨٥٥ت  (ي اوسطً اشرحاه ، ومس

  .)١(»اويالس قصيدة شرح يف احلاوي«

  .)٢(يِدنجاخلُ ينالد عالء -

  

وللقصيدة نسختوفَّ كثريةٌةٌ خطي ،منها عند العمل على إخراجها أربع نسٍخر لدي  

ةخطي :  

١ -لقرى، مكتبة امللك عبد اهللا بن عبد العزيز، احملفوظة برقم  ا نسخة جامعة أم

 ٩٥٥(، سنة  املالكيأمحد بن حسن البحريي: ورقة، نسخها) ١٤(، وتقع يف )١-١٥٧٠١(

  ).هـ

) ١٠(، وتقع يف )٩٦٨٣/٢١ ADD(، احملفوظة برقم  نسخة املتحف الربيطاينِّ- ٢

  ). هـ٩٩١(ا، يف مصر، سنة  بلدموي القاضي باليمن احلد بن عليحمم: ورقات، نسخها

 برقم  نسخة أوقاف بغداد، وعنها مصورة جبامعة امللك سعود، حمفوظةٌ-٣ 

  ). هـ١٢٩٢(د محد اهللا ، سنة حمم: ورقات، نسخها ) ١٠(، وتقع يف )٣٩٥٥(

                                                                                                                                                 

ـ ٧١٩(كُتبت سنة   )  عروض ٣١(  حمفوظـةٌ وتوفَّرت لدي نـسخةٌ     . ، وهو ما يرجح قول الزركلِّي     ) ه

  . عبان اآلثاري، عليها متلُّك للعلَّامة شورقة) ١١٦(، يف )٨٣١٨ OR(، برقم باملتحف الربيطاينِّ

يف و،  )١٦٦( بـرقم  ،ةاملـصري  الكتـب  دار ، وله نسخةٌ خطيةٌ يف    )٢/١١٣٦ (»كشف الظُّنون « )١(

 »جامع الـشروح واحلواشـي    «، ينظر   ) ١٩٨٨(برقم   ،أفندي عاطفيف  و،  )٣٦٤٨( ، برقم شستربيتت

ـ  ٨٢٢(ت سنة   سخورقة، ن ) ١٣٢(وتقع يف   وقد توفَّرت لدي نسخة تشستربييت،      ). ٢/١١٧٨( ، ) هـ

  .ف على نسخة املؤلِّومقابلةٌ

  بـرقم  ،قبو طوب، وذكر أنَّ له نسخةً خمطوطةً يف مكتبة         )٢/١١٧٨ (»جامع الشروح واحلواشي  « )٢(

  .خلإ...  بالبل دتغر ما أحق نَّإ:  هأولُّ و،)٨٥٦٨(

  

  



 ٧

 ل جمموٍع، والقصيدة يف أو)٤٨٨( بأملانيا، احملفوظة برقم جامعة اليبزيك نسخة - ٤

علم ناسخها، وال تاريخ هلا، وال ي من أوورقة، وهي ناقصةٌ) ٣٠(وض، وتقع يف يف العر

  .نسخها

 لشروحها سبقت اإلشارة إليها يف احلاشية، وقد كان  سبع نسٍخر لديكما توفَّ

على ضبط بعض ألفاظها ملا فيها من إعراٍباعتمادي عليها كبري لكلماٍت يف املنت، ونص .  

وقد آثرت إخراج النعليه رجاء إخراج ونشر  أو تعليٍقا دون شرٍح مضبوطًص 

ا بإذن اهللاشروحه قريب  .  

  

      كتبه

حسام الددين مصطفى حمم  

  م١/٢/٢٠١٦                                                                         



 ٨

سخ الخطِّصور النةي  
  

  

  
  

  
   القرىن نسخة جامعة أم األوىل واألخرية متانالصفح



 ٩

  
  

  

  املتحف الربيطاينِّ األوىل واألخرية من نسخة تانالصفح



 ١٠

   
  

   
  أوقاف بغداد األوىل واألخرية من نسخة تانالصفح



 ١١

  
  

  

  جامعة اليبزيك األوىل واألخرية من نسخة تانالصفح



 ١٢

  

  

  

  

  

  

  

   القصيدة الحسنـــاء
  



 ١٣

ا ا ا    
  

 ١- مِليِك ا  ِبحلَـى     ِد الْمالْعِل وِذي الطَّـو قلْح  
 

ــا    ــِتح متفَاِئلَـ ــِه افْتـ ــكِْر أَياِديـ   وشـ
 

٢-         ـِصبتانو ـدمـاِر أَحتخلَـى الْملِّ عصو   
 

ــرِ   ــِه الزهـ ــا )١(ِلِعترِتـ ــراِم مبجلَـ    الِْكـ
 

٣-  ــه انزــانَ ات ب رعــش ــالْعروِض ال ــلْ ِب    وقُ
  

  ا بــانَ ِبــالنحِو الْكَلَــام مفَــصلَا   كَمــ 
  

ــا-٤ نه ِمــن هومــى فَــسنعِطِق الْمنــالْم    وِب
  

ــا  ــاِن واِلانِجلَـ ــرٍض ِللْبيـ ــصِريف عـ   فَتـ
  

ــذَا -٥ ــٍة كَ اِحيِلن ــم اس وضــر ــلَ الْع    وِقي
  

  ِلغـــيٍم وعـــنٍس صـــعبٍة لَـــن تـــذَلَّلَا 
  

ـ          فَسموا ِبـهِ   -٦    ِإذْ كَـانَ ناِحيـةً ِمـن الْـ
  

  ــــعلُوِم وِإذْ ِإدراكُـــه كَـــانَ مـــشِكلَا 
  

   وقَد كَانَ حـالُ النثْـِر أَصـعب مرتقًـى          -٧
  

ــسهلَا    ــٍم ِلي ــلِْك نظْ ــي ِس ــِه ِف ــت ِب   فَِجئْ
  

ــِحيِحِه    -٨ ــي ص ــِه ِف ــى أَبياِت ــِشريا ِإلَ م  
  

  ــي ــصدِر كَـ ــِه ِبالـ ــاومعتلِّـ   )٢( يتمثَّلَـ
  

ــةٍ  -٩ ــٍف وِعلَّ حــلَّ ز ــِه كُ ــسرت ِفي   وفَ
  

ــا  ــاِلِكي فَأُجِملَـ ــلَ الْمـ ــم أَك ِمثْـ   )٣(ولَـ
  

ــوا  -١٠ ــالَم يزاِحفُ اِء مــِتثْن ِباس تحــر صو  
 

ــا   ــانَ أَجملَ ــد كَ ــاِل قَ مالِْإج ــن ــذَاك ِم   فَ
  

ــنقَّ   -١١ م ــني ــم رِص ــه نظْ ــى أَن   ح علَ
  

ــا     ــني ِليجملَ ــاِء ِص ــشِو والِْإيطَ ــِن الْح ع  
  

   وأَنــثْ عــروض الْبيــِت آِخــر ِنــصِفِه-١٢
  

   َكَمالْم ــأَِخري ــضرب الْ ــِر ال ــذَا ذَكِّ ــاكَ   لَ
  

ـ        -١٣ اثِْلـِث الـضو ثَلَاِثني عم عبار هاِريضأَع   
  

  )م(
  

 رعــش ــستني وال ــع ال م وبــر ــلَاـ ٤( أُص(  
  

                                                 

  .الغر :  يف بعض النسخ)١(

  .تتمثَّلَا :  يف بعض النسخ)٢(

  .ِلأُجِملَا :  يف بعض النسخ)٣(

  .والشعر أَصلَا :  ضبطت يف بعض النسخ)٤(



 ١٤

   علَى سـبٍب حرفَـاِن فَاقْـِسم مخفَّفًـا         -١٤
  

ــ  ــد(ـكَ ــا )قَ ــِه ومثَقَّلَ ــاِني ِب ــكِّن الثَّ س   
  

   هكَـذَا   )١()لَـك (فَقُـلْ    ِلما حركَا ِفيـِه      -١٥
  

   ــه وعمجاِن مبــر ــٍد ض ــى وِت ــى(علَ   )٢()بلَ
  

١٦-       ـدا كَـذَا بردص نِرمذَا اخهِفِه   وَء ِنـص  
  

  ِبخلِْفِهـــِم واقْطَعـــه ِإنْ كَـــانَ ِفـــسِكلَا 
  

   وِفــي عــرٍض أَيــضا ومفْروقُــه الَّــِذي -١٧
  

  تـــرى ســـاِكنا ِفيـــِه ِبـــِضديِه كُلِّلَـــا 
  

  سـِكنن أَ وهذَا ِقفْه ِفي الضرِب      )لَات(ـ كَ -١٨
  

ــه وأَ   ــاَء ِمن ــِق الت ــِشفْه أَلْ ــِق أَِو اكْ ــا(ب   )لَ
  

ــي  -١٩ ــغراهما الَِّت ــاِن ص تــلٍَة ِثن    وفَاِص
  

  ــت ــردى(حكَ ــا )ب ــف الْمثَقَّلَ ــو الْخِفي    يتلُ
  

٢٠- هــد عــِع ب مالْج ــعــلٌ م ــا ِثقْ ماهركُبو  
  

ــلَا     أَصتت ــن ــوِر لَ همى الْجــد ــك لَ   وِتلْ
  

ــا  -٢١ هاثِْمن ــه ــولُن(أَفَاِعيلَ فَع(و )ــاِعلُن   )فَ
  

  وقَــد أُصــلَا طَــورا وطَــورا تطَفَّلَــا     
  

٢٢-   كْمحو ) فَـاِعيلُنم( و ) فِْعلُنتـسكَـذَا  )م   
  

  ــن ــات(ولَِكـ ــدخلَا)مفْعولَـ ــن تتـ    لَـ
  

ــذَا -٢٣ ــاتن( كَ ــذَا )فَاِعلَ ــاِعلُن( هكَ   )متفَ
  

 )نلَتــاع ــا )مفَــ ــصلْتهن ِلتعقَلَــ    فَــ
  

   وقَـــد غَيروهـــا تـــارةً ِبِزيـــادٍة-٢٤
  

ــا     ــلْ وذَيلَ ــبغه ورفِّ ِب سرــض ــى ال   علَ
  

٢٥- ــاِزم ــن ذَاك لَ ــصاٍن فَِم ــرى ِبنقْ أُخو   
  

  بـــآِخِر ِنـــصفَيِه ولَـــن يتحولَـــا    
  

   كَذَا جاِئز كَالْخرِم والزحِف بلْ ترى الـطِّ        -٢٦
  

  )م(
 

ــبا ــا  ـ ــِف أَميلَ احزــِض الْم عــى ب   ع ِإلَ
  

٢٧- تــِكن أُس ــام ــاه أَِو اللَّ نعالَ مــا ز مو   
  

ــِصب انقُلَــا      ِعلَّــٍة ن ــن   أَِو التــاُء أَو ِم
  

   ِإلَى غَيـِر ذَاك اللَّفْـِظ وانقُـلْ مـسبغا          -٢٨
  

 و)فِْعلُنتــسم( ــارِن صبِبــالْخ ) فِْعتلَــام(  
  

ـ ( و )فَـاِعلَتن ( وما قَلَّ عنهم ِمثْـلُ       -٢٩   مفْـ
  

 لَاتــع ــاِعيلُن( و)ـ ــا )فَ ــداه لَ ــا ع ِفيمو   
  

ـ         -٣٠    وما خص ِبالِْإعلَاِل صـدرا فَـسمِه ابـ
 

ــا     ــِد تجوِدلَ ــدِر الْمِدي ــي ص ــِتداًء وِف   ـ
  

                                                 

  ) .ِلم(معا :  يف بعض النسخ)١(

  .تلَا :  يف بعض النسخ)٢(



 ١٥

   كَذَا سم جزَء الـضرِب ِإنْ خـص غَايـةً          -٣١
 

  وجزَء الْعـروِض اخـتص فَـصلًا ِمـِن افْـِصلَا           
  

   اعِتمـادا ولَـيس ذَا     )١( وما زاحفُوا يسمى   -٣٢
  

ــا      ــشوا مجولَ ــاَء ح ا ِإذْ جِبهــش ــا م لَه  
  

ــمها -٣٣ ض رــش ةَ عــس مالْخ ــور حِإنَّ الْبو   
  

   جم ــقْت ــا س كُلَّه ــس مخ ــر ــامِدواِئ   لَ
  

ــةً  -٣٤ ــا ارِو ثَلَاثَ هاؤزأَج ــت ــا اختلَفَ ِلم  
  

ــوزِن   ــٍل(ِب ــا )فَِعي ــِظ طُولَ ــن لَفْ ــيغَ ِم    ِص
  

   وِمن مد وابـسطْه ومـا ائْتلَفَـت لَهـا          -٣٥
  

ــى   ــلٍِ(علَ ــا)فَاِع ــره واكْملَ ــن ِف ــراِن ِم حب   
  

ــةَ أَ -٣٦ ــازت ثَلَاثَ ح ــتلَبتــا اج مــٍر و حب  
  

   ج كَـذَا ارجـز كَـذَا ارملَـا        زفَـاه  )فَعٍل(علَى   
  

   وما اشتبهت فَاسـِدس بِنيهـا سـِريعها        -٣٧
  

ــا  ــف الْمهرِولَـ ــم الْخِفيـ ــسِرحا ثُـ   ومنـ
  

ــي  -٣٨ ــضبا يِل قْتما وــض ا أَيهاِرعــض م   
  

  ــس ــا مفَـ ــي ِفيهـ ــا الْمرِئـ   كَِلَاومجتثَّهـ
  

ــا -٣٩ قَاِربتم ــت أُوِدع ــد ــت قَ ــا اتفَقَ مو   
  

  فَحسب وِخلْف الْخلْـِف ِفـي الـركِْض حفِّلَـا          
  

٤٠-          ـِدئتاِلِم ابِرِه الـسـدِفـي ص ِتدا ومو   
  

ــا     ــك أَعجلَ ــا انفَ م ــم ــلَّ دوٍر ثُ ــِه كُ   ِب
  

ــةَ-٤١ ابلُ الِْكتــو ــبق الْقَ ِإذْ سِرثْ وــاكْت    فَ
  

ــا   ــطِّ واحِفلَ ــا الْخ ــِع لَ ــي التقِْط ــك ِف   ِبلَفِْظ
  

  ب سـاِكنا ومحركًـا    وما شـدد احـس     -٤٢
  

ــه كَــ  تنوــا ن ــِس م ــا(ـعلَــى عكْ   )ارِم دخلَ
  

ــادةٌ  -٤٣ ِزي ذَاكــأْ و بعــا ت ــالْخزِم لَ    وِب
 

ـ           )لَـا (و) ِإنْ(لَدى كُلِّ بحـٍر كَالـصلَاِت كَـ
  

ــهِ -٤٤ ــد عروِض عبــا و ــا قَطْع ــرى أَولً ي   
  

        ايالـزِم وـرـا ِفـي الْخلٍْف كَمـكُلَا )٢(ِبخفَاش   
  

   وحرف الْمعـاِني ِفيـِه أَكْثَـر وانتهـى         -٤٥
  

ــٍة   عبــَـِبأَر ــدد«ك ــا »اش ــك رذِّلَ    وذَِل
  

                                                 

  .سم :  يف بعض النسخ)١(

  .والْعين :  يف بعض النسخ)٢(



 ١٦

٤٦- كُــونُ عــا تقَفَّــى مالْم ــدحو ــهوضر  
  

ــةً  ــا )١(مواِزيـ ــا أَنْ تحولَـ ــضرِب لَـ    ِللـ
  

ــةَ« -٤٧ ــده »ِلخولَ ح عرــص الْمــلْ و    مثِّ
  

ــدلَا     ــرت ِليعـ ــن غُيـ ــذَِلك لَِكـ   كَـ
  

  »طَحـا «صت أَو ِزيد ِفيها فَقُـلْ        ِبأَنْ نقِ  -٤٨
  

   ِزدقٍْص وـــِت«ِلــنلَـــ»ِإنْ كُنخنالْم عادا و  
  

٤٩-تمــص ِع مرــص الْمــى و ــر الْمقَفَّ غَيو   
  

ــا     ــد تعطَّلَ ــا قَ أَهزج ِوير ــن ى عــر ت  
  

  

                                                 

  .مواِزنةً :  يف بعض النسخ)١(



 ١٧

 ثالثةذات أبحرٍ، وهي دائرة المختلف: ائرة األولىالد   
  

  )١( اربعـن  )مفَـاِعيلُنِ ( مع   )فَعولُن(طَِويلٌ   -٥٠
  

ــروِض   ِض الْعــب ــاِمِس ِبقَ االْخــس ــاال   ِكِن اعِزلَ
  

   اخِتري حـذْفُها   )باٍبِهياش( ِفي   )٢( كَما الياءُ  -٥١
  

ــا      ــانَ أَطْولَ ــِرِه كَ ــي غَي ــه ِف ــا أَن ِلم  
  

ـ           -٥٢    ِإِذ الْجزُء لَم يدخلْـه كَيلَـا تبقِّـي الْـ
  

ــا   ــسباِعي مزحلَ ــوِن ال ــع كَ م اِسيمــخ   ـ
  

ــربها اثِْلثْ-٥٣ أَضــا   و ِمثْلُهو ــِحيح ــا ص ه  
  

  ومحــذُوف ارِم الِْخــف وابــدأْ ممثِّلَــا    
  

   وثَاِلـثٌ  »سـتبِدي « ثَـاٍن    »أَبا منـِذرٍ  « -٥٤
  

ــوا«  لَا »أَِقيمــض ــلُ فُ ــا قَب م ضــب ــِه الْقَ    وِفي
  

   مثِّـلْ كَـي يـِبني اخِتلَافُـه        »وما كُلُّ « -٥٥
  

ـ      ه ِردفًــا معــدلَا وعــن حذِْفــِه عوضـ
  

٥٦-    ـدفَـٍش قَيأَخ ـنعفَاِعيـلَ ( وـا )ماِبعر   
  

ــِه     ــد لَديـ ــا قَيـ ــا«ثَلَاثَتهـ   »أَحنظَلَـ
  

   وأَطْلَـق مقِْويـا     »ِثياب بِنـي عـوفٍ    « -٥٧
 

ــا     ــيس هلْهلَ ــد ِإنْ ِق ــا التقِْيي مــلٌ و   خِلي
  

٥٨-    و هفَاقِْبض فحِذ الزا     خـاِبعِم سار كُـف  
  

 اقَــبع ا قَــدــاِكنــى ســِسلَا)٣(أَت أُب ــعمالْج   
  

٥٩-قَــتــا الْتماهرِن كُبأَيــزج ِإلَّــا فَِمــنو   
  

ــصلَا    حِلت ــذَاك ــٍر كَ حــي ب ــك ِف ت ــم   ولَ
  

٦٠-        هـدعـِع بمِللْج ى الْكَـفقَو فَشالَاخو  
  

ــلُ الْ   ــى الْخِلي ــا وأَلْفَ ــسبِق أَمثَلَ ــبض ِلل   قَ
  

   نعم لَا تزاِحف سـاِلم الـضرِب مطْلَقًـا         -٦١
  

ــسكلَا   ــي الْمفَ ــذُوف أَعِن حــِبِض الْم ــا تقْ   ولَ
  

  م اخـِرمن  م اخِرم حـسب والثَّـر      الثَّلَ ِبِه -٦٢
  

ــى   ــشواِهِد تجتلَـ ــات الـ ــبٍض وأَبيـ   ِبقَـ
  

   كُفَّـه   »شـاقَتك « فَاقِْبضه   » ذَا سماحةَ« -٦٣
  

  ــهكَــذَا اثِْلم»ــاجلَــ»هت لَــه ِديــدم ا اثْــِرم  
  

                                                 

  .اربعا : خ  يف بعض النس)١(

  .كَما ِلياٍء :  يف بعض النسخ )٢(

  .عاقَبا :  يف بعض النسخ )٣(



 ١٨

٦٤-      ـعبِلِه ارفَِفي أَص ) نفَاِعلَـات( و ) فَـاِعلُن(   
 

ــا    ــزأَيِن معملَ ج ــذْف ٍء حــز ــى ِبج   ويلْفَ
 

٦٥- نــن ــلَيِن واخِب أَص ــر ــا غَي ظَنــا ي    ِلكَيلَ
 

ــا    ــذَا داِفعـ ــِسيطًا ِلهـ ــابـ   ذَا التخيلَـ
 

   وقَد أَبطَـلَ الزجـاج تـسِديس أَصـِلِه          -٦٦
 

ــسهلَا   ــه متـ ــِرد ترِبيعـ ــم يـ ــأَنْ لَـ   ِبـ
 

ــهِ  -٦٧ ــضاُء اخِتلَاِف ــضا قَ أَي هدــض عيو   
 

ــدلَا    ــم أَنْ تتعـ ــي الْكَـ ــِه ِفـ   ِلأَجزاِئـ
 

٦٨-ــض ــن أَعاِري ِدساس هبــر أَضــا و اثِْلثْه ه  
 

   وقَــد خلَــا»يــا لَبكْــٍر«فَالُــاولَى كَــضرٍب  
 

ــ-٦٩ ثَاِنيا ةٌ وهوبــر ــثْ ض ــذِْف واثِْل ِبالْح   
 

ــا     ــف زيلَ ــاِكن الِْخ س رــص ــا اقْ لَهفَأَو  
 

٧٠-      ـِكنلُ أَسا قَبمنَّ   « وـرغدَِ »لَـا يرفًـا  م  
 

ـ   ــاٍن شـ ــواِإ« ِبيهوثَ لَمــا  »ع ــم جوِدلَ    ثُ
 

٧١-   ــر تــلَ أَب ــثٌ ِقي ــسمى ثَاِل ــاذَا ي ِبم   
 

ــِصلَا   ــِد اقْ تالْو ــاِكن س ــع ــه واقْطَ   أَِي احِذفْ
 

  »ِإنمـا « أَسـِكن ولَـا ِردف       بلَـه  وما قَ  -٧٢
 

ــا    ــِبن أَِي ابِتلَ ــذَا اخ ــِذف كَ ــةً فَاح   وثَاِلثَ
 

ــسكَّ-٧٣ م  ٍِبهــش ِن ميبرــض ــاِني ِل   نها الثَّ
 

   وأَبتـــر مثِّلَـــا»ِللْفَتـــى عقْـــلٌ«لَهـــا  
 

٧٤- ــاٍر« لَــهن بــا»رمهنِبناخ ــافحالزو   
 

   لَـم يلْـف ِفـي الْحـشِو منزلَـا     )فَـاِعلُن (عدا   
 

ــِه   -٧٥ ــِل اعِتلَاِل ا ِلأَجورــص ــبٍس ومقْ    ِللَ
 

ــ  ــضربَِ وِقلَِّت ــدا ال ع ــف ــكُلَاِه واكْفُ اشو   
 

   أَِي اجمعهما والْكَف عاقَـب خـبن مـا          -٧٦
 

ــا    ــد أُكِْملَ عــا ب مو ــف حزــِإنْ ي ــِه فَ   يِلي
 

٧٧-          نِكـسأَِو اع رـدص كْـسالْعو زجفَقُلْ ع   
 

ــا     ــزٍء تهلَّلَ ــكُلْ ِلج ــاِن اش ــذَا الطَّرفَ   كَ
 

٧٨-     تموٍض قُدرع ِقيبـى «عتمو«  نِبـناخ   
 

  ــف ــِه واكْفُ أَيزالَ « ِلجــز ي ــن ــا»لَ    تمثُّلَ
 

ـ   »لَيت ِشعِري هلْ لَنا   « وقُلْ   -٧٩    الطَّرفَاِن والْـ
 

  ــن عبــِسيطُ ار ـب)ــاِعلُن ــستفِْعلُن فَ ــاِو )م   لَ
 

ــربه ا-٨٠ أَضــا و اثِْلثْه هــض ــن أَعاِري ِدسس  
 

           برـا الـضلَه ـِبناخو نِبـنلَـا فَالُاولَى اخالَاو  
 

ـ -٨١ ـ    و »يا حارِ « كَ   »قَد«اقْطَع ثَاِنيا مرِدفًا كَ
 

ــزأَنْ وا  ى اجرــاخ ــلْأَوالُ م ــت ــرب اثِْل لَاذَضي  
 

ـ -٨٢    ِزيـدِت النـونُ آِخـرا      »ِإنا ذَممنا « كَ
 

  ــِضِهم عى بــد ــدلَا  لَ ب ــد ــلُ ِبالْم الْأَصو   
 



 ١٩

٨٣- ــو حن ــِبيه ــاٍن ش ــاذَا« وثَ ــثٌ»م    وثَاِل
 

   الـردف أَوِجـب وِقيـلَ لَـا        »ِسريوا«ـِبقَطٍْع كَ  
 

   ِإِذ النقْص ِفي الْمجزوِء لَـيس ِبموِجـبٍ        -٨٤
 

ــا      ــاٍء تكَملَ ــي ِبن ــلْ ِف ا بــاِبر ج ــه   لَ
 

ــقَطُو-٨٥ ــا   ِإذَا أَس ــرِبِه متحركً ض ــن   ا ِم
 

  ِبِفعــٍل ِإذَا لَــم يلْــق زحفًــا ِليعــِدلَا     
 

ــِشبِهها   -٨٦ ــٍع ِل ــاجزْء ِبقَطْ ــةً فَ    وثَاِلثَ
 

   الزحـاف ارِو مـدِخلَا  »ما هـيج الـشوق    «ـكَ 
 

 ِلخبٍن علَـى جزأَيـِه واطْـِو ارِم راِبعـا            -٨٧
 

  ــاِكن ــى س ــا  أَت ــا اخِبلَ مهنيِع بمــالْج   ا ِب
 

٨٨-        هـدعـِع بمِللْج ظَى الطَّـيأَح فَشالَاخو   
 

ــا      ــسبِق أَنيلَ ــبن ِلل ــلُ الْخ ــى الْخِلي   وأَلْفَ
 

   وما لَـم يـِل الِْخفَّـيِن جمـع ِبجزِئـهِ           -٨٩
 

ــا      ــن يتحملَ ــلِّ لَ ــي الْكُ ــا ِف مفَاهحفَز  
 

   امـنعن   )فَعلُـن ( كَذَا   )مفْعولُن(ا تطِْو    ولَ -٩٠
 

ــا     ــِه معولَ ــع ِفي مــا ج ــبن ِإذْ لَ ــِه الْخ   ِب
 

ــةٍ   -٩١ غَايٍل وــص ــوع فَ ــه مقْطُ لَّعخم   
 

ــا   ِبنِإنْ خــا«و ــد علَ ــشيب قَ ــبحت وال أَص«  
 

   اطْـِوهِ  »رتحلُـوا ِإ« اخِبنه و  »لَقَد خلَتِ « -٩٢
 

ــوا«  معزــا »و ــالْفَتِح ثَقِّلَ ــين ِب الْعو ــِبلَن اخ   
 



 ٢٠

  بيان كيفية فك األبحر الثَّالثة السالمة والمزاحفة

   بعضها من بعض
 

   فَِإنْ كُنـت تبِغـي أَنْ تفُـك بحورهـا          -٩٣
 

ــشكِّلَا    ــيِط م ــسطِْح الْمِح ــى ال ــدور علَ   فَ
 

ــهِ -٩٤ لَيع ــت ــةً   وأَثِْب ــرِك حلْقَ حِللْم   
 

ــا    ــن علَ ــسكَِّن ِم ــطْ ِللْم ــأَِلِف اخطُ   وكَالْ
 

   وِمن حلْقٍَة لَا الْخـطِّ نـوعي صـِحيِحها         -٩٥
 

ــا     ــبعِض حلِّلَ ــن الْ ــضا ِم عــا ب وِفهحزمو  
 

٩٦-          ـِرِه أَِعـدغَي ِء أَوزـقَطُوا ِبـالْجا أَسمو   
 

 ــا ز ــرا مـ ــاوِزد آِخـ ــدًءا ِليكْملَـ   الَ بـ
 

   وحــسبك مــا أَوضــحته لَــك هاهنــا-٩٧
 

ــلَا    ــدواِئِر موِص ــلِّ ال ــي كُ ــك ِف ــى الْفَ   ِإلَ
 

  . قة واأللف عالمة كونه موضعا للزحف وأنه قد يحذفالرقم باحلاء فوق احلل

  
)١(  

                                                 

وقد كتب الناظم داخل .  صور الدوائر مأخوذةٌ من شرح عروض الساوي للعلَّامة جنم الدين سعيد)١(

 من اآلخرين من أربعة الثة ينفك من أحبرها الثَّ واحٍدهذه دائرة اخلليل كلُّ«الدائرة كما يف الصورة 

 ه ينفك، ومن الغريب البديع أنة األدوار بهلع على سببه قاس بقي، ومن اطَّنهى تتبيل ذلك حت، فتأمأمكنة



 ٢١

وأموائر اُألا هذه الدخر فممووض وأبدعهظماا أحدثه الن ،مزاحف أوىل عه لفك 

وائر واخترعهالدإىل تصويرها، ومل يسبقه أحد بل هو م ،لِّجلْي حبوهي ها وتدويرهاِمقْة ر ،

زحفي الطَّ ألنَّ؛ وال نقصاٍن من غري زيادٍةأربع سبة إىل زحاف أخويه دائرتانويل بالن ،

 ِذح، وعليك بشط املفردين دائرتان أخريان البسيوزحفي املديد املفردين باإلضافة إىل زحفي

شا الفكر وإرهافه لتعلم كَبمإىل ما ألخيه  يف دائرته من أزحافه فتنسبها حينئٍذ حبٍرة ما لكلِّي 

لينجلي صمستِم اإلشكال، فما يؤول إىل حال املآلأُد ،ار واالبتهال أن ؤا من اهللا تعاىل باجلد

مينوفيق لسداد ال بالترة واإلصابة يف املقالويإن ،ل إليهه القادر عليه واملوص.  

  
)١(   

                                                                                                                                                 

من إخوته املديد سواء درت مستويا من اليسار إىل اليمني على خالف ما اعتيد فيه، ومثل ذلك ا أو مقلوب

  .»فق إذا قلنا املتدارك للمتقارب مشاركة املتا يف دائرلغريه مل تتفق إلَّ

ويل ، وقبضهما يؤول هذه دائرة مقبوض جزأي الطَّ« كتب الناظم داخل الدائرة كما يف الصورة )١(

ه ، ومع شكله ال يوجد ه كفُّ املديد ، وقبض سباعيه خنب سباعيا يف املديد ؛ إذ قبض مخاسيشكلً

ويل خنب  الطَّوكذلك قبض سباعي. ن له له تفطَّا فامتنعت املعاقبة ، ومن تأممرفان إذ جيء به تاالطَّ

سباعيالبسيط ، وقبض مخاسي لَِعفَ(ه ، فيها ه خنب مخاسي(مشكول املديد ، و) اتلُاِعفَملُِعفَ(و) نخمبون ) ن

   .»جزأي البسيط



 ٢٢

  
)١(  

                                                 

ا يف ه يؤول خبن، وكفُّويله دائرة مكفوف الطَّهذ« كتب الناظم داخل الدوائر كما يف الصورة )١(

مخاسيا يف البسيط املديد وطيسواء فُر حباٍل، وهذا ما ذكرته من املآل ال يتغي ،ويل أو فُ من الطَّكك 

 ، واجلزآن اآلخران يف كال البسيط سباعيمطوي) نلُِعتفْم(، و املديدخمبون مخاسي) نلُِعفَ(، فيها منهما

  .»البحرين ساملان



 ٢٣

  

ا  فيهم املعاقبة قائمةٌ؛ ألنَّويل واملديده ال مثال ملخبول البسيط من أخويه الطَّواعلم أن

 نت(، وسببا ويليف الطَّ) نيلُاِعفَم(منه سببا ) فتسم(، إذ دونه على ما ذكرناه يف القصيدة

، رق الفجر نيٍر كفٍَقرحنا إليه من فَ؛ ملا لوعرا يف الشزاحفان مع، ومها ال ييف املديد) نلُاِعفَ

  .جز نظري خبلهه امتنع يف أخوي الرتبين أني؛ إذ وائر مبثلهر يف ثالثة الدوستظف

                                                                                                                                                 

،  البسيطه خنب مخاسي، وخنب سباعيا يف البسيط يؤول طيه، فخنب مخاسيهذه دائرة خمبون جزأي املديد«

، ومل يسلم يف بونه البسيط وخممطوي) نلُِعفَ) (نلُِعتفْم(، وخمبون جزأي املديد) نلُِعفَ) (ناتلَِعفَ(فيها 

  .»البحرين جزء

 املديد ، وإذا استبان مآل خنب سباعي البسيطا يف سباعيه يؤول خبن، كفُّكفوف املديدهذه دائرة م«

، فيها  إىل خنب جزأي البسيط، فهو آيلٌ عنهمارورة منه العلم مبآل شكله لكونه عبارةًه لزم بالضوكفِّ

 - نياخلماسي: أعين –خران ، واجلزآن اآل البسيطخمبون سباعي) نلُاِعفَم(مكفوف املديد، و) اتلَاِعفَ(

  .»ساملان يف كال البحرين



 ٢٤

ذات بحرينوهي دائرة المؤتلف: انيةائرة الثَّالد ،  
  

٩٨-و ردو  ــِدس فَاس ــر ــاعلَتن(اِف ــه )مفَ    لَ
  

ــا     ــف أَزِحلَ ــِف الِْخ ــيِه اقِْط وضرــى ع وأُولَ
  

ــشاِبٍه -٩٩ ٍب مرــض ــِكن ِل أَس ــه ــا قَبلَ مو   
  

 » مــن ــا غَ لَا »لَنــص حأْ مــز ــا اج ماهرأُخ   
  

   لَـه   »لَقَـد عِلمـت   «  ِلضربيِن مجزوءٌٍ  -١٠٠
  

ــا   وثَاِنيِه  ــِسِه اقِْطلَ ــتح خاِم ــِصب فَ ــا اع م  
  

١٠١- »تِجبـِدلْ     »عتعي هِصبفَاع فحا الزأَمو   
  

ــا     ــِدِه اعِقلَ عب ــن ــتطَابوه وِم اس ــذَاك   ِل
  

   أَِي اقِْبض ِإذًا أَو فَانقُِص اكْفُـف معاِقبـا     -١٠٢
  

 ــسقْــلَ أَبالْع فَشالْــأَخى وــضم ــا قَــدلَاكَم  
  

   ِخلَاف خِليٍل كَي يـرى بعـد زحِفـِه          -١٠٣
  

  ــن ــا ع نه)ــاِعيلُن ــف ) مفَ حــا ز ــاولَ   أَنزلَ
  

   وذَا باِطلٌ ِإذْ عـنهم الْعقْـلُ قَـد أَتـى           -١٠٤
 

ــدلَا    أَعى وــو ــوِص أَقْ ــن الْمنقُ ــانَ ِم   وكَ
  

١٠٥-       وِض جـرقْـلَ الْعع ِجزتسي لَمـةٌ   واعم  
  

  وكُلٌّ أَبـوا ِفـي الْأَضـرِب الزحـف مـسجلَا            
  

١٠٦- ــاِلمٌء ســزالْجِم وــرِللْخ بــضِبـِه ع   
  

ــصلَا    ح بــص الْعِم وــر ِللْخ مــص ــذَا قَ   كَ
  

  كَذَا جمم ِللْخـرِم ِمـن بعـِد عقِْلـِه           -١٠٧
  

   أُد قْصــن ــرِم وال ِللْخ ــص ــذَا عقَ ــاكَ   ِخلَ
  

١٠٨- » وٍب   »ِإذَا لَمصعـاِزلٌ « ِلمنم«  ِقلَـناع   
  

ــسلَّامةَ«  ــا »ِإنْ نــزلْ« انقُــص »ِل    ســم جرولَ
  

١٠٩-   بضا قَـالُوا  «ِلأَعم«    ـنِويارو مِلأَقْـص   
  

  قَصــأَع ــا«ِل ــت« »لَولَ ــى »أَن ــِم انجلَ مِللْج   
  

١١٠-      ـِدسقُلْ كَاِملٌ فَاسو    لَـه) فَـاِعلُنتم (  
  

ــا    ــلِّ أَكْملَ ــاز ِملْكُ تــاِت ام ــي الْحركَ   وِف
  

١١١-هــض ــسعن أَعاِري ات هبــر أَضــا و اثِْلثْه   
  

ــا    ــرب أُولَاهـ ــةًفَأَضـ ــاثَلَاثَـ    اجعلَـ
  

   »وِإذَا صــحوا«عبــِسي قُــلْ  ِلعنتــرةَ الْ-١١٢
  

ـ     ــى مـ ــاَءا علَ ــا ج لَه ــِبيه ــلَاش أَصا ت  
  

ــا -١١٣ ــع مرِدفً ــا اقْطَ ثَاِنيا« وــو عِإذَا دو«  
  

ــصِملَا     ــٍع مقَ مِلج ــن ــذُذْ كُ ــا اح   وثَاِلثً
  

   وأَضِمره بعد الْحـذِّ أَي كُـن مـسكِّنا         -١١٤
  

ــاٍن   ــن«ِلثَ لَا »ِلمخــد ِلي اهــو ــي ِس ــا ِف م   
  



 ٢٥

   مــشِبه وثَاِنيــةٌ حــذَّاُء ِلــاثْنينِ  -١١٥
  

  أَولَـــا ثَـــاٍن كَثَاِلـــِث »ِدمـــن«لَهـــا  
  

١١٦-   لَه » ـتلَأَنةً      »وأْ أَِخـريـزاجو ـتيالْب   
 

ــا    ــاولَ رفِّلَـ ــا فَالَـ ــربها اربعهـ   وأَضـ
  

١١٧-  ا      ِزِد الِْخفِفيِه آِخـر »   قـبس لَقَـدو«  
  

 ـــلْ ِبـــذَوـــا يٍف ثَاِنيلَـــا«ِرد ـــينأَب«  
  

ــا -١١٨ ثَاِلثُهــا  و ــلٌ لَه ــر«ِمثْ   »وِإذَا افْتقَ
  

  وراِبعهـــا اقْطَعـــه وقَـــد قَـــلَّ مُثِّلَـــا 
  

١١٩-   ِإذَا«لَهطْلَقًـا       »وم هـِمرأَض ـفحالزو   
  

  )١(وِقص أَلْـِق مـا أَضـمرت بعـد أَِو اخِزلَـا            
  

  عـا معـا    أَِي اطِْو وِفي الْمقْطُوِع قَـد منِ       -١٢٠
  

  وما الطَّـي لَـو لَـم يـضمِر الْجـزُء مـدخلَا             
  

   كَما لَـم يكُفُّـوا واِفـرا دونَ عـصِبهِ          -١٢١
  

ــا   ــى الِْولَ ــأِْتي علَ ت ــس مالْخ ــات   ِإِذ الْحركَ
  

١٢٢-            ـهتدجـى وأَن فْـهحزـذَّ لَـا تا حمو   
  

ـ    ــف مـ حى ازرعــالْم ــم كَ عــان   ذَالًا مرفَّلَ
  

  )٢( كَذَا اخِزلَن»يذُب«ِقص  »أَنى«ِلِلاضماِر  -١٢٣
  

   والْـــوقْص كَـــانَ الْمفَـــضلَا»منِزلَـــةٌ« )م(
  

  

  
)١(  

                                                 

  .باجليم:  يف بعض النسخ)١(

  .باجليم:  يف بعض النسخ)٢(



 ٢٦

وأممن مزيد ضرورة احنصار زحاف ، وهي ثالثٌخر فلناظم القصيدوائر اُألا هذه الد ،

  .باعقد الطِّ، فكن ملعرفة موازاا ثاقب الفكرة متواع من البحرين يف ثالثة أن واحٍدكلِّ

  
)٢(  

                                                                                                                                                 

 من اآلخر  من حبريها ينفك واحٍدكلُّهذه دائرة اخلليل، « كتب الناظم داخل الدائرة كما يف الصورة )١(

ةمن مواضع ستومن ي ،معن النمار البظر مل يةت«.  

ا يف ، وعصبه يؤول إضمارهذه دائرة معصوب الوافر« كتب الناظم داخل الدوائر كما يف الصورة )٢(

  .»مضمر الكامل) نلُِعفْتسم(، ومعصوب الوافر) نيلُاِعفَم(، فيها الكامل

) نلُاِعفَم(، ووافرمعقول ال) نلُاِعفَم(، فيها  الكاملا يف، وعقله يؤول وقصهذه دائرة معقول الوافر«

  .»موقوص الكامل

) نلُعتفْم(، ومنقوص الوافر) يلُاِعفَم(، فيها ا يف الكامل، ونقصه يؤول خزلًهذه دائرة منقوص الوافر«

  .»خمزول الكامل



 ٢٧

ثالثةذات أبحرٍ، ائرة المجتلبدوهي : الثة ائرة الثَّالد   
  

ــتا -١٢٤ ــزج ِس ه ردــاِعيلُن( و ــزأَنْ) مفَ اج  
  

 وضــر ع هــب ــرباِن ِش ــا ض ــا« لَه ــا»عفَ    اقْبلَ
  

  نـاِدرا  احـِذفَن    »ومـا ظَهـِري   « وثَاٍن   -١٢٥
  

  وِقس ِبزحِف طَويٍل زحـف ذَا الْبحـِر واعـِدلَا          
  

   وِقيلَ امنعن قَـبض الْعـروِض وضـرِبها        -١٢٦
  

  وِقيـــلَ امنعنـــه مـــا عـــدا الْمتهلِّلَـــا 
  

   وِقيلَ الْعروض احـِذف ويخـرم سـاِلما        -١٢٧
  

  صه واخلُلَـــاوِحينِئـــٍذ ِبالْـــأَخرِم اخصـــ 
  

١٢٨-  بــر أَخٍض وــب ــرم ِبقَ خِإنْ ي رــت أَشو   
  

  اقْــِبض كَــف ــعــوا ممرلَــا«ِإذَا خ فَقُلْــت«   
  

ـ « اخِرمه   »اادِو« فَاكْفُف   »فَهذَاِن«-١٢٩   ِفي الَِّذي
  

  قَد ـن«   رتأَش » ِقلَـا    » كَـانَ  لَـوِب اعرِللْـأَخ   
  

ـ   -١٣٠ جقُلْ رو   ز) فِْعلُنتـسم (   ـنعبا ارِسـت  
 

ــس وأَعِملَــا     ــضه والْأَضــرب اخِم   أَعاِري
  

ــِليمةٌ  -١٣١ س ــوه ــن ذَا خفَّفُ ــِثريا وِم    كَ
  

   صـــح واقْطَـــع مقَلِّلَـــا»دار«ِلـــضربيِن  
  

ــا -١٣٢ أَ« ِلثَاِنيِهمــب ــاِزم »لْقَلْ ــردف لَ    وال
  

ـ   ــةً فَـ ثَاِنيــا  و ــضرب موِثلَ ــا ال أْ ِبهزاج  
  

   ثُـم اشـطُر ِلثَاِلثَـٍة ِبـِه         »قَد هاج «كَـ -١٣٣
  

ــا هــاج«وِللــضرِب   ــا»م    ارِم ِللــشطِْر مزِحلَ
  

١٣٤-َكْــسعٍب وــرونَ ضد وضــرِقيــلَ عو ه  
  

  رآه ابـــن قَطَّـــاٍع ِبـــِه متنخلَـــا     
  

١٣٥-  وضرِقيلَ الْعو       كَـنهانو اِلـكنأْ هـزاج   
  

ـ    ــضرب أَي ثُلْثَـ ــه ال ــا الَ ــِل بتلَ    الْأَفَاِعي
  

ــا  -١٣٦ مهكَنهــلَ ان ــوم وِقي ــسه قَ    ويعِك
  

  وكُــن بعــد ِبــالْجزِء الْــأَِخِري مــذَيلَا     
  

١٣٧-       تعـرـاِريِض صأُولَى الْأَع ِضِهمعب نعو   
  

ـ   ــِر ِبهــ ــا وأَحـ ــوِل أَنْ يتنخلَـ   ذَا الْقَـ
  

١٣٨-  هى انرالُاخِه    وبِللش ِني «كَنتا لَيي«   ِقـسو   
  

  ِبمــــشطُوِرِه تقْــــِديره متعقِّلَــــا   
  

١٣٩-            افُـهـِسيِط ِزحـِر الْبحِفـي ب ـرم قَدو   
  

ــا    ــشواِهد مثَّلَـ ــلُ الـ ــِه فَاجـ   ِبأَلْقَاِبـ
  

   اخـِبلَن   »ما ولَـد  « الطَّي   »طَالَفَ« ِلخبٍن   -١٤٠
  

ــِه   ــلْ«ِب ــوه »وِثقَ ــا قَطَع ــونُ م بخــا« م   »لَ
  



 ٢٨

١٤١-    ِدسِل اسمِللرو )نفَاِعلَات (   ـنِدسكَـذَا اس  
  

ــا   ــلْ أَِي اجِفلَ مار ــن ــيِه ِم وضرع وبــر ض  
  

١٤٢- ــثَن ــربها اثِْل أَضا وــِذفْه ــا اح مفَأُولَاه   
 

ــ  ــوِكلَا فَ ش ــم ــا ثُ ــصر مردَِفً ــذَا اقْ   تمم كَ
  

   الْـ  »قَالَِت« اقْصره   »أَبِلِغ« تمم   »ِمثْلُ«فَقُلْ  -١٤٣
  

ــا    ــدى الْملَ ــأَعم لَ ــي الْ ــد ِف اِكلُ قَيــش ـم  
  

   والُاخرى اجزأَنْ والْأَضرب اثِْلـثْ مـسبغٌ       -١٤٤
  

ــا  ــردِف زادوا سـ ــع الـ ــامـ   ِكنا ِليطَولَـ
  

   وثَاِلـثٌ  »مقِْفـراتٌٍ « وِشـبه    »لَانَ«كَـ -١٤٥
  

ــذٍْف   ــلَّ ِبح ــا«أُِع ــا ِلم ــا»م ــلُّ قُلِّلَ    الْكُ
  

   كَذَاك اجزأَنْ واحِذف عروضـا ِلـِشبِهها       -١٤٦
  

ــاِج     جــِن الز ا عــِثري ــؤس«كَ ــا »ب    وأُولَ
  

١٤٧-فَــهحِديــٍد زطِْر مِبــش  ِديــِد ِقــسِبالْم   
  

ــا     ــاٍب مغفَّلَ ــن ِعقَ ــِه ِع ــك ِفي ــا ت   ولَ
  

١٤٨-هورقْــصــا مناهه ــمعِلكُثْــِرِه ن ــِبناخ   
  

ــا     ــبس مقِْبلَ ــا اللَّ ا فَمــض أَي ــه   ومحذُوفَ
  

ــلْ  -١٤٩ ــبِن »وِإذَا«فَقُ ِللْخ »ســي ــِه»لَ    ِلكَفِّ
  

ــذَا   ــعدا«كَـ ــشكَلَا أَوردوه»ِإنَّ سـ    لَيـ
  

 
)١(

  

                                                 

 الثة ينفك من حبرها الثَّ واحٍدكلُّاخلليل،  هذه دائرة « كتب الناظم داخل الدائرة كما يف الصورة )١(

ى، ومن ة أمكنةمن اآلخر من ستهأَمله ش ها فكربوظُب ى رويته زواهللا أعلمهِكن ،«.  



 ٢٩

وأموائر اُألا الدعرخر فلناظم هذا الش،الن حرافث يف عقد السوعليك إن ر ،مت 

التعلى ما ذكرناه يف دائرة  ، وهي تزيد بواحدٍةوتفويق سهام الفكر، ظرحقيق بتدقيق الن

  .حافب الز ملركَّ نظريور خاصةً؛ إذ قد وجد يف هذا الداالختالف

 )١(  

                                                 

، جزا يف الر، قبضه يؤول خبنجزهذه دائرة مقبوض اهلَ« كتب الناظم داخل الدوائر كما يف الصورة )١(

وكفا يف الرفيها لم ،)لُاِعفَمن (هلَجز بلفظ مقبوض اخمبون الروجز ،)َلَاِعفات (مكفوف الرلم«.  



 ٣٠

واعلم أنجز نظري خبلهه ميتنع يف أخوي الرائرة األوىل إىل سبب منع ، وقد أشرنا يف الد

  .مثله

                                                                                                                                                 

، جز الرمطوي) نلُعتفْم(، فيها لما يف الر، وخبنجزا يف الره يؤول طي، كفُّجزهذه دائرة مكفوف اهلَ«

  .»لمخمبون الر) ناتلَِعفَ(و

»جزهذه دائرة خمبون الرخبنه يؤول كف ،ا يف الرفيها لم ،)لُاِعفَمن (جزخمبون الروهو كما مر ، 

  .»لممكفوف الر) اتلَاِعفَ(، واكمقبوض اهلزج لفظً

»هذه دائرة مطويجز الرطي ،ه يؤول خبنا يف الرفيها لم ،)فْمتلُعن (مطويوجز الر ،)َلَِعفاتخمبون ) ن

الرلم«.  

»هذه دائرة مشكول جزأي الرشكله يف موضٍعلم ،ضي إىل رفض املعاقبة الواجبة، وذلك يف جزأيه ف ال ي

ا جزءا ، وأماين واخلامسا يف جزأيه الثَّ، وخبنابعل والرجز يف جزأيه األوا يف الر، يؤول طياين واخلامسالثَّ

رب فسلما عن اخلنب والطَّالعروض والضلَِعفَ(، فيها يات (مشكول الرولم ،)فْمتلُعن (امطوي جزلر ،

  .»خمبونه) نلُاِعفَم(و



 ٣١

الدذات أبحرٍوهي دائرة المشتبه: ابعةائرة الر ،ة ست  
  

١٥٠-         لَـتٍة تـسمخ ـعم وهِريٍع وِلس ردو   
  

  علَـــى ِســـتِة الْـــأَجزاِء أَيـــضا تأَثَّلَـــا 
  

١٥١-  ــه ــثَن لَ ــستفِْعلُن( فَ ــا) م ِليِهميو  
  

ــصفَيِه   ــات(ِبِن ــا ) مفْعولَ ــبن مكْملَ ي ــم   لَ
  

١٥٢-نعــب اس هبــر أَضــا و هعبار هــض    أَعاِري
  

  )مفْعلَـا (فَالُاولَى اطِْو واكْـِشف يرِجـع الْجـزُء          
  

١٥٣- ـ       و   اولَ واِقفًـا   أَضربها اثِْلـثْ فَـاطِْو الَ
  

ــِه   ــانَ«ِبِإرداِفـ ــا»أَزمـ ــاِني انخلَـ    والثَّـ
  

   وادع ثَاِلثًـا   »هاج الْهـوى  « شِبيها لَها    -١٥٤
  

   قــر ــِق الْفَ ــلَم أَلْ ِبأَص»ــت ــا»قَالَ    تمهلَ
  

   وثَاِنيةً فَاخِبلْ كَـذَا اكْـِشف ِلمـشِبٍه         -١٥٥
  

ــا   لَه»رــش ــ»الن ــذَا ع ــا ه ــِعيٍد تعقِّلَ س ن  
  

ــلَما -١٥٦ أَص ــب ــاٍن يلَقَّ ــا ثَ ــلَ لَه    وِقي
 

ـــ  ــزاِري«كَ ــا ال هــا أَي ــا »ي ــذَا تنخلَ هو   
  

   وقَد ِقيلَ ذَا زحف كَِفي بحـِر كَاِمـٍل          -١٥٧
  

  وِإلَّـــا فَلَيـــسا ِفـــي قَـــِصيٍد ِليمثُلَـــا 
  

ـ     وثَاِل-١٥٨ فَه ِقـفو ـطُرثَـةً فَاشم و  قْطَـع  
  

   محمــِدلَا»الْحمــد ِهللا الْوهــوبِ «قُــِل  
  

١٥٩- رةً   وِلـي   «اِبعحر ياِحبا صنْ   »يـطُراش   
  

ــصلَا   ــف فُ ــِديِرِه الْخلْ ــي تقْ ــشٍف وِف   )١(ِبكَ
  

١٦٠-         نعـنِز امجـاِس ِبـالرِخيفَـِة الِْإلْب ِمنو   
  

    ــضأَي ــكهالنو أَهــزلَــاِبــِه جبن٢(ا ِلت(  
  

١٦١-      هدحِو وشِفي الْح فحِسيِط الزِبالْب ِقسو   
  

 بــالْخ ــي أَ وِب ــا الطَّ ــشطُوراه لَ ِن محــان   لَ
  

١٦٢-»أَِرد«   نِبناطِْوِه   »قَالَ« فَاخ »لَدبـ »و بِلخ   
  

   »لَـا « و »يـا رب ِإنْ   «ن الْمـشطُور    ـِلِه واخبِ  
  

١٦٣-  ِرحــس نمو)فِْعلُنتــس ــِه) م ــِدئ ِب تفَاب  
  

 و ــِتم ــذَا اخ ــات(كَ ــا) مفْعولَ ــشوا تخلَّلَ ح  
  

   أَعاِريضه اثِْلثْ كَالـضروِب صـِحيحةٌ      -١٦٤
  

ــا    ــالْخلِْف أَقْبلَ ــع ِب ــووا والْقَطْ ــضرٍب طَ   ِل
  

                                                 

  .اخللف فَصال:  ضبطت يف بعض النسخ)١(

  .ِلينبلَا:  يف بعض النسخ)٢(



 ٣٢

   فَـاطِْو وقَطْعـه    »ِإنَّ ابـن  « ِلثَاٍن لَهـا     -١٦٥
 

  مهــد ــا ِعن ــيج«حلَ ــا ه لَا»مــد ع فدــر    ال
  

ــها-١٦٦ ــا س ِمعتجــا ِلي ــه زحفً ظَن ــنمو   
  

  فَمــا وِتــد الْأَشــعاِر ِللزحــِف أُهلَــا     
  

   انهكَـن  »صـبرا «يةً فَانهك وِقف    وثَاِن -١٦٧
  

  ــِشف ــٍة فَاكْ ــِلثَاِلثَ ــم«ـكَ ــ)١(»ويلُ   ا مبِطلَ
  

   ِلقَوِل سِعيٍد حيثُ لَـم يـر كُـلَّ مـا            -١٦٨
  

ــا   ــسجِع حملَ ــى ال ــلْ علَ ا برــع ــاه ِش كْنهن  
  

  ِإذْ وسـطَت هنـا    ) مفْعولَات( وما اعتلَّ    -١٦٩
  

  نعــم ِفــي ســِريٍع ِإذْ تطَــرف حولَــا     
  

١٧٠- ِمنو        ـصحأْ فَيـزجي لَـم ـ  ُ لَ ثَم   راآِخ
  

ــزُء ِإٍذ  ــات( جـ ــا) مفْعولَـ ــِه مثَقَّلَـ   ِفيـ
  

ــةٌ  -١٧١ ــاف ثَلَاثَ ــا ِخفَ ــت لَفْظً ِمعِإذْ جو   
  

ــا  ــذَّوِق أَثْقَلَ ــدى ال ــلٍّ لَ ــن كُ ــانَ ِم ــِه كَ   ِب
  

   خِذ الزحف فَاخِبن واطِْو واخِبلْ ِكلَيِهما      -١٧٢
  

 ــِديءُ  و الْب برــض ــبٍن ال خ ــن ــا تحلِِّم   لَ
  

١٧٣-       كُـنت فَلَـم وضـرِل الْعبالْخ ِمن كَذَاك   
  

ــا   ــرى ِلتقْبلَ تت ــس مالْخ ــات ــرى الْحركَ ت  
  

١٧٤-       نِبـناخ وفَهكْـشمـوٍك وهنم قُوفومو   
 

ــاِزلٌ«  نــِو »م ــِبن واطْ اخ »ــن ــا»م    متمثِّلَ
  

   فَِقـف  »نِزلًـا يا م « ِللْخبِل   »وبلَد« وقُلْ   -١٧٥
  

 ــلْ«وِني»هالــش جَِــمعم همَِلَــا)٢( فَاكْــِشفَنهم   
  

  كَـذَا اخـِتمن   ) فَاِعلَاتن( خِفيف ِبِه ابدأْ     -١٧٦
  

ــا   ــن (وبينهمـ ــستفِْع لُـ ــا) مـ   متخلِّلَـ
  

١٧٧-نِمــساخ هبــر أَضــا و اثِْلثْه هاِريــضأَع   
  

  ــض ــع ال ــاولَى م ــا فَالُ ــدِم كُملَ   رِب الْمقَ
  

   واحِذفَن »لَيت« واحِذف ثَاِنيا    »حلَّ«فَقُلْ  -١٧٨
  

  ِلثَاِنيــــٍة مــــع ضــــرِبها يتعــــدلَا 
  

   فَـاجزأَنْ   والْـأَِخريةَ  »ِإنْ قَـدرنا  « فَقُلْ   -١٧٩
  

ـ    »لَيت«لٌ  ِلضربيِن ِمثْ     »حيـثُ لَـا   « ثَـاٍن كَـ
  

   وخـبٍن والَّـِذي ظَـن قَطْعـه          ِبكَشفٍ -١٨٠
  

ــا     ــها وتخيلَ ٍن ســب خ ــع م رــص   أَِو الْقَ
  

                                                 

  .»ويلُم«ـِل:  يف بعض النسخ)١(

  .السني:  يف بعض النسخ)٢(



 ٣٣

١٨١-       ـكُلَناشو كَذَا كُف ِبنفَاخ فَهحز ِقسو   
  

ــا      ــن متحلِّلَ ــربيِه كُ ــي ض ــف ِف   وِللْكَ
  

١٨٢- و ) فِْع لُنتسم (       ِفيـِه فَفُكَّـه ـعملَـا ج  
  

  هــذَا الطَّــي والْخبــلُ أَجبلَــا   يــِبن وِل 
  

١٨٣-          فَـاِن قَـدالطَّرو ردالـصو ـزجع معن   
 

ــجلَا      فَأَس ــب ــم يعاِق ــِعيد لَ سو ــت أَت  
  

١٨٤-ــهِقيبٍء عــزِن جــبخ ــعم ِبــِه كَفَّــه   
  

ــا     ــاِهدا متمحلَـ ــِه شـ ــشد ِفيـ   وأَنـ
  

١٨٥-   برِث الضعأَِمـطْ      كَذَا ش أَي مقَـدالْم   
  

  ِمــن ٍل أَِو اللَّــامِفــي قَــو نــيِعلَــا(ِبــِه الْع(  
  

   أَِو اقْطَعه ِفي قَـوٍل أَِو اخِبنـه مـسِكنا          -١٨٦
  

  ِلعـــيٍن وكُـــلٌّ ِمنهمـــا ســـاَء معملَـــا 
  

١٨٧-         كُـني لَـما ووشِع حما ِفي الْجيري فَلَم   
  

  ــد ــا  ِليعمـ ــاٍل تزلْزلَـ ــع ِباعِتلَـ   جمـ
  

   وشعثْ علَى الْخلِْف الْعروض وخبن مـا       -١٨٨
  

  يــشعثُ ِإذْ لَــا عاِمــد ِفيــِه أَشــكَلَا     
  

  يـا « اخِبنهما ثُم كُـف      »وفُؤاِدي« فَقُلْ   -١٨٩
  

 ــر يمــذَا »ع ــكُلْ  كَ ِمي«اشــو ــا»ِإنَّ قَ    مرذِّلَ
  

   شعثْ عروضـا وضـربها     »دميةٌ«  وِفي -١٩٠
  

ـ   ــضاِرعها ِإذْ قَــ ــا مـ ــلَ تقُولَـ   لَّ ِقيـ
  

  ابــدأْ واخــِتمن متوســطًا) مفَــاِعيلُِن (-١٩١
  

ــِه   ــاتن(ِب ــاِع لَ ــا ) فَ ــالْجزِء ذُلِّلَ ــو ِب هو  
  

١٩٢-  ضو وضراِن فَقَـطْ      عاِلمس بـا «رعد«  
 

  ــب ــ(وراِق ــا  ) اِعيلُنمفَ ــف منخلَ   أَِي اكْفُ
  

ــٍة-١٩٣ ــاَء ِلِقلَّ ج ــن ــا أَي متح هــض    أَِو اقِْب
  

  وِمـــن حـــذَِر الْأَســـباِب أَنْ يتسلْـــسلَا 
  

١٩٤-          هبـرضو وضـرِفيـِه الْع نقِْبـضلَا تو   
  

ــلَ      قَب فعــض يو قــر ــده فَ ــا(فَعاِم   )لَ
  

   جــاِئز دونَ ضــرِبِه  وكَــف عــروٍض-١٩٥
  

ــا  ــص وخلِّلَـ ــالْخرِم خـ ــي دوِرِه ِبـ   وِفـ
  

ـ  «لْقَبِض مع كَف الْعروِض      فَلِ -١٩٦   وقَد رأَيـ
  

 ــت ــدلَا »ـ هتي ــن ــِه لَ ــي ثَاِني ــبن ِف الْخو   
  

١٩٧-   برا« ِلأَخقُلْن« ِو   ور» فـورٍ  »سـتِلأَش   
  

ــ  ــضب ذَوقًـ ــاومقْتـ ــا حلَـ   ا كُمجتثِّهـ
  

  أُفْـِرد مردفًـا   ) مفْعولَـات ( فَِفي الْأَصِل    -١٩٨
  

ـ       ) مـستفِْعلُن (ِبـ    اطَـوريِن ِمـن قَـضب اختلَ
  

   عروض وضرب أُوِجب الطَّـي ِفيِهمـا        -١٩٩
  

         اِجـبُء ِفيـِه وـزا الْجفَلَـا   «كَم ـتضرأَع«  
  



 ٣٤

٢٠٠-  فحِذ الزخ )  ولَـاتفْعم (   ـهطَي اقَـبر  
  

  نـــبخـــا«وانثْقُلَـــا»أَتفَي ـــا أُِتـــمم   
  

٢٠١-        لُـهبذَّ ِفيـِه خش قَدو » تمـرص«  لَـه   
  

ــا     ــروض ِليخبلَ الْعــِه و ــضرب ِفي ــا ال مو  
  

  بعـده أَتـى    ) مـستفِْع لُـن   ( ومجتثُّها   -٢٠٢
 

ــى   ــاتن( ِثنـ ــا) فَاِعلَـ ــه ِليقْبلَـ   واجزأَنـ
  

   زحفُه »الْبطْن« عروض وضرب صححا     -٢٠٣
  

ــا    ــست مطَولَ ــس فَلَ ــٍف ِق ــِف خِفي حكَز  
  

  يمنع الـشكْلَ بعـضهم    ) فَاِعلَاتن( وِفي   -٢٠٤
  

  ولَــا تمنــِع التــشِعيثَ ِفيــِه فَتخطَلَــا     
  

   فَخبنـه  »ِلـم لَـا   «ه نحـو     فَقَد أَكْثَرو  -٢٠٥
  

 »لَو١(»و(   ا كَانَ « كَفُّهم«      ـكْلُهأُولَـا « قُـلْ ش«  
  

 

  

                                                 

  ).لَقَد: ( يف بعض النسخ)١(



 ٣٥

 ائرة الخامسةالد :١(فقدائرة المت(   
  

٢٠٦-         قَـاِربتاِر قُـلْ موـاِمِس الْـأَدِفي خو   
  

 )ــولُن ــا  ) فَع ــيِن قُولَ وضرِبالْع ــن ــِه اثِْم   ِب
  

٢٠٧-ــلَةٌ و صؤــلٌ   م ــع مماِث بار بــر الْأَض  
  

  »ِإلَــى« يِلــي »ويــأِْوي« ومقْــصور »فَأَمــا« 
  

٢٠٨-  ــه ــثٌ احِذفْ ــع »وأَرِوي« وثَاِل    وراِب
  

  )فُلَـا ) (فَـع  ()٢( ابتـر وحـولَ    »خِليلَي عوجا « 
  

   ومجــزوأَةٌ ِبالْحــذِْف ِلــاثْنيِن ِشــبهها-٢٠٩
  

 »أَِمن«     ـرتاب الْأَِخريو » فَّـفعِلـي    »تلَـا « يو«  
  

   وقَد قَلَّ والزحف اقِْبـضن غَيـر ضـرِبهِ         -٢١٠
  

  عـن أَكْثَـِر الْعـرِب الْـأُولَى       ) فُـلْ (وما قَبـلَ     
  

ــا -٢١١ لَاقَياِن تــاِكن س رــص ــا اقْ مأُولَاهو   
  

ــا«  نمفَر«  ــم ــه ِبخلِْفِه ــذَا احِذفْ ــا« كَ    »فَلَ
  

   واشـتِرطْ  »وزوجِك« وأُخراهما اقْطَعها    -٢١٢
 

ــِل    قَب ــن ــديِهم ِإذًا ِم ــلْ(لَ ــا ) فُ   أَنْ تمطَّلَ
  

٢١٣-          ـثِّلَنِبالطَِّويـِل فَم هِم ِقـسـرِفي الْخو   
  

 »ــاد ــأَجز»أَفَ ــِبِض الْ ــا  اقْ ــضلَا«اَء ِإلَّ   »فَأَفْ
  

٢١٤- لَــ« ِلــأَثْلَمالَو« ثُــم »ٍم »قُلْــتِلــأَثْر   
  

ــا    ــشر كُملَ ةَ عــس مالْخ ــور حــِذي الْب فَه  
  

٢١٥-     كارــدتـا مم ـهِمن مقَـو فَـك قَـدو   
  

ــى   ــه حلَ ــٍل لَ يــِض خ ــع ركْ م عــر تخمو  
  

٢١٦- ــاِطر ــدثٌ متقَ حم ــب ــِقيق غَِري ش   
  

  )٣(الَــيلَقُ متــ ونِماثْفَــ )نلُاِعفَــ (هلَــ 
  

   واجــزأْ ِلثَاِنيــٍة لَهــا »جاَءنــا« فَقُــلْ -٢١٧
  

ــدأْ   ــةٌ ابـ ــا»دار«ثَلَاثَـ ــرع مرفِّلَـ    صـ
  

ــِذِه  -٢١٨ ــاٍن كَهـ ــوم ِلثَـ    وأَورده قَـ
  

  »علَــىِقــف « وبيــت الثَّاِلــِث الــشبِه مــذَالًا 
  

                                                 

  . بعض النسخ تسقط هذه الترمجة)١(
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  :استعاض الناظم عن البيتني بييٍت واحٍد، وهو:  يف بعض النسخ)٣(

 ر ــك ــد فَ ــوقَ ــخ الْضكْ ــ ِمِلي نهج ــم ةٌاع  
  

 ــه ــاِعلُن (لَـ ــا   )فَـ ــم قُلَيلَـ ــاثِْمن وتـ   فَـ
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   كَـذَا  »حلَتر«لْ زحفُه اخِبن مكِْثرا      وقُ -٢١٩
  

  أَتــى الْقَطْــع ِفــي أَجزاِئــِه متحملَــا     
  

ـ -٢٢٠    قَِد اجتمعا معا    »زمت« وِفي   »لَيس« كَ
  

ــا     ــشوا وأَرِذلَ ــاَء ح ــٍع ج ــِذذْ ِبقَطْ أَشو  
  

  

  
)١(

  

  

                                                 

ا يف ، قبضه يؤول خبنض املتقاربهذه دائرة مقبو« كتب الناظم داخل الدائرة الثَّانية كما يف الصورة )١(

وال زحف فيها إلَّكض، وبالعكسالر ،ا سبب من حبريها إلَّ واحٍده ليس يف كلِّا الواحد ضرورة أن ،

فيها حد زحافه، فافهمه وقس بهفلذلك ات ،)فْملُِعفَ(، ومقبوض املتقارب) ولُعخمبون املتدارك) ن«.  



 ٣٧

  القوافي
  

   وقَد حانَ خوِضي ِفي الْقَـواِفي فَـِإنَّ مـا          -٢٢١
  

ــدم أَ  ــا   تقَ ــروِض وأَبجلَ ــي الْع ــى ِف غْن  
  

ــا-٢٢٢ هِإنو ــاف ــنهم ِخلَ ا عهــد ــي ح    وِف
 

ــا     ــأَِخري الْمكَمَلَ ــظُ الْ ــأَخفَِش اللَّفْ ــدى الْ   لَ
  

   ولَو صح هـذَا مـا اجتلَـوا متكَاِوسـا          -٢٢٣
  

ــى    ــشعِر مجتلَ ــي ال ــن ذَاك ِف ــيِن لَِك   ِبلَفْظَ
  

٢٢٤-و ــه أْيرو ِويــر ــك ال ــرٍب ِتلْ ــن قُطْ ع  
  

   ــع ــاَء م ــا ج ــِعيف وِإلَّ ــٍل(ض ــا) (قَاِئ   )قَلَ
  

   وِعند ابـِن كَيـسانَ الَّـِذي رد آِخـرا          -٢٢٥
  

  وجوبــا وِفــي هــذَا الْخِليــلَ تقَيلَــا     
  

ــٍر   -٢٢٦ ــرِك آِخ حم ــن ــِه ِم يلَد ــك    وِتلْ
  

ــساِكنينِ   ــع الـ ــا  مـ ــاِلييِن وعلَّلَـ    التـ
  

٢٢٧- ــن ــم نكُ ــسب ولَ ــِه فَح ــا نراِعي ِبأَن   
  

ــا    ــلَ ذَاك ِلنحِفلَـ ــيٍء قَبـ ــِيِري شـ   ِبتغـ
  

   وسموا ِبهـا النـصف الْـأَِخري تجـوزا         -٢٢٨
  

ــا   ــِصيِد الْمطَولَ ــلَّ الْقَ ــلْ كُ ب ــت يــِل الْب ب  
  

ـ     -٢٢٩ مخ قُلْ ِهـيـا     وهنزو س) فَـاِعلُنتم(  
  

  ِمــن الْكَــوِس ِإمــا ســاِكناها تكَلَّلَــا     
  

٢٣٠-بــر  ِبأَر ــاس بكْ ــن كَ ــركْن ِم ــٍة ح ع ه  
  

ــا      ــاوس والْكَلَ ــٍل تكَ خن ــن ــٍر وِم   ِلعقْ
  

ــِدقَا ِبثَلَاثَــٍة    -٢٣١ ــا أُحــِب ِإم    أَِو الركْ
  

ــا ثَ  ــدرِك ِإنْ حفَّ ـــأَِو ال ــا كَ ــا(ِقيلً   )أَعولَ
  

  تِر ِإنْ كَانــا حفَــا ِفــي محــرٍك  أَِو الْــوَِ-٢٣٢
 

   أَِو الـــردِف ِإمـــا الـــساِكناِن توصـــلَا 
  

ــتةٌ-٢٣٣ ــي ِس هو فــر ــى أَح اعرــا ت ِفيهو   
  

ــدلَا    ــن يتبـ ــشعِر لَـ ــى الـ   رِوي ِلمبنـ
  

   حـرٍف ِسـوى الَِّتـي       ويأِْتي رِويا كُـلُّ    -٢٣٤
  

ـــ    ــضِمِري كَ ــد ال م ــاِق أَو ــا(ِلِلاطْلَ   )زمِلَ
  

٢٣٥-   مهلُوا( ومأَج (و) ِجِليعـتـا  ) اسمهلَنعاجو  
  

ـ        طَلَـا ) رمـوا ) (اسـعي (رِويا عِقيب الْفَتِح كَـ
  

   كَذَا اسـتثِْن تنِوينـا كَـذَا أَِلفًـا يـرى           -٢٣٦
  

ـ       لَدى    )جـدلَا ماثْـِو   ( الْوقِْف ِمنـه مبـدلًا كَـ
  

ــٍث   -٢٣٧ نؤــاَء م هاٍر وــم ــاَء ِإض ــذَا ه  كَ
  

 رِإذَا حهـــســـلُ ِإلَّـــا تـــا قَبلَا كُـــوا م  
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ــافَةٍ -٢٣٨ ــاَء ِإض يــِيٍني و بت فــر ــذَا ح    كَ
  

ــزةَ   مهــى(و ــِدلَا ) حبلَ بم ــك ــد وقِْف ِعن  
  

  ي الْحـروِف الْوصـلُ بعـد رِويهـا         وثَانِ -٢٣٩
  

ـ   ــ ــد كَ ــاِبي(ِبم بأَح) (واادأَر) (ــا   )ترحلَ
  

ــسكَِ -٢٤٠ ــا م ــاِء ِإم ِبالْهو َرحم ا أَوــان   كً
  

  وأَوِجــب خروجــا ِإنْ يحــرك ِليمطَلَــا    
  

ــٍث  -٢٤١ نؤــاَء م هاٍر وــم ــاَء ِإض ى هــر ي   
  

  َء تبـــِيٍني وهـــاًء مؤصـــلَاكَـــذَا هـــا 
  

   وقُلْ أَِلـف الْمقْـصوِر أَصـلًا وملْحقًـا          -٢٤٢
 

    ــو حوٍم نــز ــِه ِللُ ــشرى( ِب لَا) بــد بمو  
  

ـ       -٢٤٣   )يرتِمـي ( كَذَا أَخـواه الـساِكناِن كَـ
  

 ــٍة(و ِريــو) (ِهب ــوِة( و)١()تحلُ ــدلَا) عرقُ   ال
  

٢٤٤-ــن قَعى يــر ت ــد ــوِل وقَ ــا كَالْأُص ِوير   
  

ــا    ــه تمطُّلَـ ــد ِإذْ حكَتـ ــولًا كَمـ   وصـ
  

   ولَــا غَــرو فَالْأَصــِلي يجــرى كَزاِئــٍد -٢٤٥
  

 ــر ــديِهم فَ ــو لَ حن مــةَ(خ ِق) (طَلْحــاِهر   )لَ
  

ــدٍة   -٢٤٦ وِج ِلمــر الْخ فــر ــا ح ثَاِلثُهو   
  

   تحِريكُهــا متأَصــلَا تِلــي الْهــاَء مــا   
  

ـ    -٢٤٧ ـ (و) هـي ( وِإلَّا فَلَيست ِللْخروِج كَ   هـ
  

 ــو ــا  ) ـ ــرى متقَبلَ ــلًا ي صو ــه ــم ِمثْلُ عن  
  

ــا -٢٤٨ ــن متطَرفً ــم يكُ ــا لَ ى مــر ــا ن ِلأَن   
  

ــالردِف     ــو كَ هــاٍف و ــا ِلاخِتلَ ــاِبه   أَجملَ
  

ـ    -٢٤٩   م يـسقُطْ كَوصـٍل وأَصـلُه       وِمن ثَم لَ
  

ــا    ــد أَوغَلَ ــي الْم ــانَ ِف ــا ِإذْ كَ ــرى أَِلفً ي  
  

   كَذَا هو أَصلُ الْوصـِل ِإذْ كَـانَ سـاِكنا          -٢٥٠
  

ــلَا     أْصلَي مــأَع ــأَمِر الْ ــي الْ ــك ِف ي ــم   ولَ
  

ــا -٢٥١ ــلَ رِويهـ ــا ِردف قُبيـ    وراِبعهـ
  

ـ    ــا مـ ــى م ــد علَ ــا ِبم ــي يتمطَّلَ   ر كَ
  

   مع الْأَِلِف احظُـر صـاِحبيِه نعـم همـا          -٢٥٢
 

ــى      ــع الطُّلَ ــرق مرتِف ــا والْفَ عمتــِد اج   قَ
  

ــا -٢٥٣ ــد تحركَ ــا قَ مِإذْ ه ــاه ــد فَارقَ    فَقَ
  

ــا   ــضا تحولَـ ــك أَيـ ــا التحِريـ   وقَبلَهمـ
  

ــسها التأْ-٢٥٤ ــا وخاِم وِفهرُء حــد ب ــيس   ِس
  

ــا   ــن يتزيلَـ ــر لَـ ــا غَيـ ــف لَـ   وذَا أَِلـ
  

                                                 

  .ختلو:  يف بعض النسخ)١(
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ـــ-٢٥٥ ــدا كَ م ادــا ز لَم ــك ــالٍَِم( وذَِل ع(  
  

ــا    ــرِوي تزحلَ ــرِف ال ح ــن ــانَ ع   وِإنْ كَ
  

٢٥٦-            ـِة الـرـِر ِكلْمـاَء ِفـي غَيِإنْ ج هلَِكنو   
  

ــو )م( ــيس نحـ ــا تأِْسـ ــلَا (ِوي فَلَـ   )ِإذَا سـ
  

   نعم ِإنْ تِجـد ِفـي مـضمٍر أَو ِبمـضمٍر            -٢٥٧
  

ــهلَا    ــاِن سـ ــر فَالطَِّريقَـ ــا فَخيـ   رِويـ
  

  ِإنْ تـشأْ ِإذَنْ   ) ما ِبيـا  (أَو  ) ما هما ( كَِفي   -٢٥٨
  

ــا   ــضِمري تنزلَـ ــالْجزِء الـ ــس فَكَـ   فَأَسـ
  

ـ      -٢٥٩   دموا قَـطُّ مـضمرا   وِمن ثَـم مـا ِإنْ قَ
  

  ولَـــم يِلـــِه تفْـــِسريه كَـــي يفَـــصلَا 
  

ــسٍ -٢٦٠ سؤم ــر غَي ــه ــشأْ فَاجعلْ ــا ت ِإمو   
  

    ــو حــِه ن ــِرنْ ِب ــصلَا واقْ ــا(ِإذَا انفَ   ) أَفْعلَ
  

  التأِْسـيس جـوز ِإذْ همـا      ) طَالَما( وِفي   -٢٦١
  

ــا  ــا لَفْظً جزتــِد ام ــلَاقَ صــطِّ و ــي الْخ    وِف
  

٢٦٢-  كــر حِخيِل مــد ــرف ال ا حــه اِدسسو   
 

 َـــدبتى مـــرأِْســـيٍس يلَـــى ِإثْـــِر تلَاع  
  

٢٦٣- ــه ــدلُ ِمثْلَ بــِه الت ــز ِفي جي ــم ــو لَ    ولَ
  

ـ   ــدا ِبــ ــتِعيدا مخيغَـ ــارِوييِن اسـ   لَـ
  

   نيفًــا وزاد ســِعيد ِفــي الْمقَيــدِ  -٢٦٤
  

ــا     ــد غَلَ ــرنِم قَ ــا ِللت ونِن نزــو ــى الْ   علَ
  

٢٦٥-ا واووــ و كَّنٍ  يــس ــاٍء م ه  ــد عاًء ب  
  

ــا    ــا مكَملَـ ــه لَـ ــٍل ِإذَا حركْتـ   ِلوصـ
  

٢٦٦-ــــهِإنو ــــوهي لَقَّبــــدعتِبالْمو   
  

  لَأَســـهلُ ِمـــن نـــوِن الْغلُـــو تحملَـــا 
  

   الْحركَات اسـِدس كَأَحرِفهـا الَِّتـي        كَذَا -٢٦٧
  

ــا     ــضا تمثَّلَ أَي ــف ــا الْخلْ ِفيهو نــِرح ش  
  

ــا -٢٦٨ هِويِف رــر ى ِلحــر جــا الْم لُهفَأَو   
  

  وثَـــاٍن نفَـــاذُ الْهـــاِء لَمـــا توصـــلَا 
  

٢٦٩-  هــد عب فدــر ــا ال ِلم ــذْو ــا ح ثَاِلثُهو   
  

   ِإشـــباع مـــا قَـــد تـــدخلَاوراِبعهـــا 
  

ــا   -٢٧٠ م حــت ــك فَ ــسها رس وذَِل    وخاِم
  

ــا    ــسها متهلِّلَـ ــده تأِْسيـ ــرى بعـ   تـ
  

ــدٍ  -٢٧١ قَيــلَ م قَب ــه ــها التوِجي اِدسسو   
  

  فَــدونكَها ِســتا ِبهــا الْكُــلُّ ســجلَا     
  

ــدي قُ -٢٧٢ عالتو ــو ــد غُلُ ــا  وِزي ــلَ م يب  
 

  يــرى ِمنهمــا اســما فَاِعلًــا متفَعلَــا     
  

   بتــةًالْحــذِْو والــرس ومــا اجتمعــا كَ-٢٧٣
  

ــا    ــردف أَمحلَ ــيِس وال ــف التأِْس ــذَا أَِل   كَ
  



 ٤٠

ــدنْ  -٢٧٤ ــثَ قَي ــسع الْثُلْ ــواِفي ِت    وِإنَّ الْقَ
  

 ــر ــس ِلفَجـ ــم أَسـ ــد وأَرِدف ثُـ   صلَاتفْـ
  

  جن يها ِذي الثَّلَـاثُ كَـذَا اخـر        وِصلْ ثُلُثَ  -٢٧٥
  

  فَقَـــطْ أَو ِبتأِْســـيٍس أَِو الـــردف فَاقْبلَـــا 
  

  )رهطَه) (ِبالْقَواِضِب) (أَباروا) (رهِطي(كَـ -٢٧٦
  

 ا (وهدــاعــا ) (سهانرالْكُــلُّ أُكِْملَـــا ) م  
  

٢٧٧-     الـش ـوبيِذي عهـا      وهرأَم فْـترِر عع  
  

ــا  ــت وتنكُلَـ ــا ِإنْ قَرضـ ــب عنهـ   ِلتنكُـ
  

ــا-٢٧٨ لَفِْظه ــر ــاُء تكِْري ــك الِْإيطَ ــن ذَِل    فَِم
  

  ِبمعنـــاه لَِكـــن ابـــن أَحمـــد رذَّلَـــا 
  

ــشترٍك ِإذَا     -٢٧٩ م ــر ــم تكِْري ــا لَه  ِخلَافً
  

  ــه ترــِق ال ع ــى الْوفْ ــواِري ِلتعلَ ــاطَّ   عملَ
  

ــرفٍ -٢٨٠ عم نــي ــاِء ب ــِض ِبالِْإيطَ ــا تقْ    ولَ
  

  عمــاج ــوِرِه فَ ــاًء(ومنكُ ــع ) ِطلَ ــا(م   )الطِّلَ
  

٢٨١-   وحكَذَا ن) ِربضت لَم (و) ِرِبيضت لَم ( نعماج  
  

ــذَا   ــا(كَ ــو ) أَجفَلَ ه ــع ِن ميــاثْن ــا(ِل   )أَجفَلَ
  

  بـين أَفْعـاِل الْمـضارعِة اجمعـن        كَذَا   -٢٨٢
 

ــدلَا   ــبن تبـ ــصدِر اعتقَـ ــرف الـ   ِإذَا أَحـ
  

  اجمعـن ) أَودى ِبهِ (مع نحِو   ) وأَزرى ِبهِ  (-٢٨٣
  

  ِقياســـا ونقْلًـــا والْمبـــرد فَيلَـــا    
  

  )ِللْجنـى (مـع   ) ِبـالْجنى ( ِخلَافًا ِلقَوِلي    -٢٨٤
  

ــوِلي   ــا(وقَ هلَيا ) عــو نــِم ب ــى(ِإذْ كَاِلاس   ) علَ
  

ــِإنْ يطُــلْ-٢٨٥ ــه أَو باِعــده يــسهلْ فَ    وقَلِّلْ
  

ــهلَا     ــانَ أَس ــه كَ تنفَن ِر أَوعــش ــدى ال م  
  

ــا  -٢٨٦ هِويــاِف ر ــضا ِلاخِتلَ اُء أَيــاقْو    واِل
  

ــوى لَــدى الْفَ  ــن أَقْ ــاعراِب ِم ــاِباِل ــِل أَحبلَ ت  
  

   نبت ِمن قُواهـا قُـوةٌ وهـو قَـد فَـشا            -٢٨٧
  

ــا    ــى مزحلَ ــِف يلْفَ ــد الْوقْ ــلُ ِعن صِإِذ الْو  
  

ـ       -٢٨٨ ٍب غَيـصن ـعم معن هر    هـماسقَـلَّ و   
  

ــا   ــو الْعلَ أَب مهــن ــراف ِم ــِه الِْإص ــدى أَهِل   لَ
  

ــضا -٢٨٩ ــاُء أَي ــا واِلاكْفَ هِويــاِف ر   ِلاخِتلَ
  

ـ       )الْجلَـى (قَـارب   ) الْجنـى (ِبحرٍف قَِريٍب كَـ
  

ــازةٌ -٢٩٠ ٍج فَِإجــر خــي م ــدا ِف عــِإنْ ب    فَ
  

ــراٍء وزاٍي كَـــ  ــى(ِب الظُّب ( عــام ــى(ج   )الْكُلَ
  

   وِمنها السناد اقْـِسمه خمـسةَ أَضـربٍ        -٢٩١
  

  رِوي منزلَـــاِلعيـــٍب يـــرى قَبـــلَ الـــ 
  

   كَما لَـو ضـممنا مردفًـا أَو مؤسـسا          -٢٩٢
 

ــا    ــردِف عطِّلَ ــيِس وال ــن التأِْس ــا ِم ــى م   ِإلَ
  



 ٤١

٢٩٣-   مِبيٍب( كَضح (  عم) ِحـبـا   ) مم ـمضو  
  

ـ      ) ساِئلًا(حكَى      )نهبُلَـا (مع مـا يـضاِهي كَـ
  

٢٩٤-ــب ــِيِري ِإش غتو  مــض ــٍم(اٍع كَ اصخت(  
  

ــى   ــاتٍِم(ِإلَـ ــدا أَو ت) خـ ــوِإنْ قُيـ   لَاصـ
  

٢٩٥- ــو حــذٍْو ن ــِيِري ح غتــٍن( و يد ( ــه تنقَر  
  

ـــ  ــٍن(ِب ــسهلَا ) ِدي م مهــن ــاَء ع ــذَا ج هو  
  

ــا  -٢٩٦ اقَبع حــت ــسر والْفَ ــأَنَّ الْكَ    وذَاك ِل
  

  )ثَهلَلَـا (ِفـي نحـِو     و) ِهنـداتٍ (كَِفي نحـِو     
  

٢٩٧-      ـعمجـا يِجيٍه كَموِيِري تغت١( و()  ِرقالْـو(  
  

  ــع م)قــر تخــا ) الْم ــاقْواِء خيلَ ــلْ ذَا كَاِل ب  
  

٢٩٨-         تـضِذي الثَّلَاِث الَِّتـي مِفي ه ما الضمو   
  

ــا    ــوٍم فَيحظَلَ ــد قَ ــا ِعن بيِر عــس ــع الْكَ م  
  

٢٩٩-ــِرِه    و يــاطَ ِبغ نــٍت أَنْ ي يب ِمنيــض ت  
  

ــصلَا    ــِه أَو لَيحـ ــاه ِبـ ــح معنـ   ِليوِضـ
  

   وذَاك لَدى الْجمهـوِر عيـب وِإنْ فَـشا         -٣٠٠
  

ــا    ــعب محِملَ ــانَ أَص ــا كَ ــا ازداد ربطً مو  
  

   وبأْو ونـصب ِفـي الْقَـِريِض اسـِتقَامةٌ         -٣٠١
  

ــ  ــا  فَرأَيهمـ ــٍر أَنْ يجهلَـ ــا حـ   ا عيبـ
  

   نعم رمـلٌ ِضـد لَـه وهـو مـا يـرى             -٣٠٢
 

ـ    ــ ــأِْليٍف كَ ــيِط ت ــر(ِلتخِل ــا ) أَقْفَ   منحلَ
  

٣٠٣-ــد ــذَاِلك تحِري ــرِبِه)٢( كَ ــِويِج ض عِلت   
  

  وِمنــه ابــِن ِللْمعــوج وصــفًا مفَعلَــا     
  

ــ-٣٠٤ ح ــت ــرىسناُءَ  وِإذْ كَمُلَ ا تهتــد   ِع
  

  ِمئَـــاٍت ثَلَاثًـــا فَاشـــكُروا اَهللا ذَا الْعلَـــى  
  

ــهِ -٣٠٥ ــا وآِل ايرــِر الْب يــى خ ــلُّوا علَ صو   
  

  ِليمِطـــركُم ســـحب الْمـــراِحِم هطَّلَـــا 
  

ــوا  -٣٠٦ ــستطَابا وقَرظُ ــاًء م ــوا ثَن    وأَوفُ
  

ــ  ــا ع ــأَب ــا أَلَ ا ِإذْ مذِْرهــد هــا ا الْج ــلْ أَلَ ب   
  

  

]وارزقهما وأسالفهما من لدنك احلظَّرها باخلري واحلسىن اختم ملن نظمها وسطَّرب ، 
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